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 ظ الهيجا هرم مالاو الو اهبثفلاامناذهو ةاواسللإ ضنِقب قلطااذأ " كي رشا ناق قتلا ناكرتمهيح ؟ًاهنمل وت يزيز علا ارقناوشو بونللاو ١ _ .روطسملا وطوادث اف ثلثلا يإ هبتروكولاو ثانالا ىوتسنو ف لص
 ل ةوخالا عمدلاوحار مجد ىفدبحلا تلّثلا فرد نم قبب ة دحين افا هرعت ثربو يداي يل دارظركذ ذ اصقنر مهب بمكق هباولد ل دوري د اد اوفئاالو اًءاقجا انناط هركوو صوب الابشا ممل
 سوشلاو طعاوماو ةوخالاو دل نار ف ,لك كك لايسم ث_غلجلا كفي نعجوذوحلاا مولا وجر معد اضيارلل قابلا كلُث ثري زك اف
 آوتفب غمرت 3 نب تعب  ناوخالاو ةوحالائم د دعوا ثواولا عرملا عم 0 رالي عم با هلويدالا عام هركذ دولا نم عبس مرت

 هير



 مرعلا ل ا اال كابرداْثَنَن اكو

 تيالا هنعي نو الآ 20 ١اواذكو كوزؤلا

 ىتحارلا مالادلو ورا ة ثق حلولا : فشل 0 _

 1 بجاح ثتيح ,لكاذهو داسلاوهُت وهلا مامت قداواذ

 نرحسلا م اموحإ او لكامجبت قود ىلا ةلاشلز ايما فد 1

 ف اكنافيتناوا ناكارك5 دلولا عيومدسلاي امن متسي بالاق
 ولا مدونعفو ين اناكناو سدسلارمعب الل متالئاركوولولا
 بتبسيصعتلاو ضمرفلاز يب كاذذا اذ ف | صعد اضياوؤح اوس
 ىئاتلإورس تربع لوالاوهاز !اعتوسا[كير امى ضومسناك
 ارك دلولا سرسلا و فست مالا (ركشو لو مداهركذرقو مالا
 تناسب ولو ىعلإ ايراني اددح وانس وأ

 ال تعاونا ةسوملا هذه نسما + :سحاإاسو ١

 ةعرلا ةببإلا ءاصجب 2: !اعد هدانا جازم ءفااودكو ال اب
 00 مدلول ناك
 4 دالوالا لع سايئلاب ٠ بالا دالو١ 3

 بالامل ك لرب ذك ان نبال لوا عما لب ظ
 رئااوعقبلار ام ىزلاتناواناكاوكذ 0 :ىسوسسلا 0
 الان ىدتقب يإ ةرعلالازلإب ىزتكد هعستب ىادل دا

 نم رم قلتفنالاكقنالاو كول اكرك ولا هيل كاس ايبق ماو تو
 بتادبلاو انبالاوب اوانبالا عمر. ىسلات رب بالازإ ,لكاؤش
 وا يالي اهعوازبالا عم سدسلا قوت الان ارز الا تببوا

 ل غ زد مالا يل
 7 جا م

 ب ت1

 سس وسلا ترث اهي
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 دو ىاواول عمو | هلو ةساتلاركو راضيا | | جاومس

 مبخحى اوم ملوقن دارلا لوك نأ عم اد و وبر ربحي وح | مل ىفلاى كات نولميوعسو ىا جْيقارر قنا وم ماوثوم عمسوم 2 هكررواهدو دم يا هوم 5 قاييساممل اروكوملا 3 ىلع اج 2 تمل بتر فتنس هياكل ّ , “0 | بيصعتل حشود ترا 1 م دل يتلا تبلل هتبسنتو لغنود / يؤم ا لو ىلوقي ةركذزتووملا تالئنلاو بمنزنلا حرش قا منعب قوص قيبعال ار نجح ؤررصخم ةوحال م قمنتا عم سوسلل اهّثرا نافامهمون لهن امىاع هلا 310 م نينتالاداردازضعت سقفرا دان ايم الدي اررطعم ا
 0 7 د وتعبجال اجكاق كلذ رقت |ذاءايلا ل برط ةماقلا ودوم هترقل ب اع! ناكم ليرط ى أ ة لاويوملحر ]وش قم
 هرطا ى 06 تيما! برقلا ةوخالاىا ماوكل كك بالاك : انوا افَسا ةوحا دل عم .؟اهزاك 311 اهينم جنان قنسعملا عشقا وول ا م
 ] ن وثوف ملصادبلا !و بالا مز1 ةدحارةمتجىاوسما ةسا
 ريه كيب الااماو مى أذا ميا ةيزابسب ونت لب

 0 قربللو بالاث م لل

 ' ناثكدو عوز د مال الآد ب الا يا اميتس ماه ب ي) نزود ] كانه ناك
 امكوبلاملا 2 كما ودل حد مع انااا ع
 َك يل تفالاددبز اكول دا الان ووفد ىد حرص

 امال تل يرق ااا ءاراهنبركإلار اتنت لو ايلا الماكش ثلا ماللد فصنلا و 2
 006 0 ةنلانلارككو موقت انه 'ةوحاو جرم دانمال بالا



 ىابلا لن بالا عم اهيلز اذ باو ماو تبملا خيو ز ب بالاب اهب
 دوما وجواماو ةبحوز ةلئسلا تناكبالا دوب ريل ناكواو موفتأك
 .  لضفت !نار ركل نال يقل قابلاو ميولا ةيحوؤللو الس اككيثلا مالل
 امص  الخونمل برقا اهيبوكل كلاد قرودح الدور عم اوس ضفتلا اهيلع

 ناكو ةوحالا هل ماشم و بالا ل اعدل نارك امو وفن امبالا

 ايابدل دفجت نا ال وجا قوطي ام كك لاوحا ل صاغت ةسمالاكلا
 / ليد مكسر كاف درب دعرلاب,ك لو طءجسنو بؤياهلال ىلا فه صخت
 ألو نابسلا لاعتسااشنازناب_ عنج ةوحالارولوا

 : 5 ب لول دومعم باب م ةِلْئالا . | هعب ارلاوةوخالاو دل بار مسد
 الولا باي دبل نوبح مهعبو مال ةونحال انا بالادملا هيف نل ان"
 ص و 3 اسلاودخ) | رمكالووسعن مآ جن ب الإزا ةسسماخلو بالا قالاخع

 يا

 ييسسصسمو»
- 7« 

 ١ نق تعلارجا سا. البايبصعنؤابلاواصرو سوسلا ثويباو تبوح بالا نا ةسد
 : ما عرما يي هجستلا م هل اواو حج.« ردسعإل

 ا كابو بالاراقرافث :بهيجول ا ماس همءاوضم عقارلا رن غق 03000 ا ا
 || د اوم ف م :

 ما فإيذ املا بالا تابوا بألا تثبوول و فباهركذدقو بالا
 لب ةدحاولا تبلاوم ىكو | تناك[ إ ىسدسلا نذخابوا

 ظ تنبلا انو لعن اهصونل ا تبامفوطست «ةطاوزب
 داور تغال ل فودامو :فئلتلا ل3 يسوسل | نبالات نبل وتصنلا
 قباب عمرو ةلزاننباتنب )كد [ذ إن _ريقو هريغو ىراضبلا
 لفحاى ا يدم انئمول وفد كاذالر اش ادمو اهنيسو ذعا ةرحاد

 سصرسلا ثوب نمهسماخلاو هريغدررغساقمو هبىرنشبإل ام كلذ



 طقق بالا, تلوا ىلا تحالا اوه و هل وفي اهردو ووو بالا تخالا
 1 ةرحارلا حالا حم سوسل ازحابرتلاف
 لا
 »: يقشلا ثخالارستبلا كيل 1 ةرحارلاب يدجسجتو بلصلا
 نيننب موبالا تعب اكولامجرخا رخل ككدرك خلال لل و
 انفو وسلا كرت لاني ا الحلا
 ىتورتلا هدي يدل 2 ا اك فعت
 الولا ىفال بسم 0 2 اود اميركذ
 9كوالدناكو] مالكت وسبق ا راس ايرذكاو ا ةدحاز
 مل اكاوسو ال مادلو |. عمز اكا وسو بال البت موا ا
 رحاو اولااوسوسلاْد جب .اسلا و ك] ذي د سوامل نكي اةوخا
 دا خاهلو ةارهاواةذ اك سوجلجر ناكز اوى اعت ملوفلاعاجا وسلا ل انيقاواز د مالاولوو ءلوُعِب هركذ دقو ءألادلو نم
 1 جالا دارللو سمسلا اموت دحابل اكلن تح

 مناف ةروكد زلاة ملا ةيبالال هذسالد داوذأ قاتلا تاوسنلا
 [ضعن دم رقت ها د م وشك اكاؤأ
 2 ىنرورئاصن لاملا < اااه | هلم الاولوو هنيبلا|زه
 ىاكأ متل درو لذ لا عننا سلا صار هام
 قت لكس (صرسدسلا ترب مفعم مالاكلا يعن زيزملانارفلا
 ةر 0 او تيتسادانارطبت [هاوأ دارؤتسا تا دبل اودع
 ضم نم برذا نص عل ركب ةراثد ةوحارةبجس دان
 دي 0 ' ةرانو ةوحاو خهيحومنلب ةر اتمرب دقن
 نيتك يح ثا وبل بسنل ىواسن ناو ءلوفي تايواستملا مح
 نولبال ناب تاجر ا ناكر كو ن :ىنوحوموا ةرحاو ةعيجزمرتلاف
 بشن (نيدرازب ىوث ىلا يشو ةدس الر دبوبك ةدجرمتم

 ظ نرذاك



 امهبوحا تلواىاو جيوسل ب نهنمسب سوس اف ىلابس اكو هتموتاك
 ةبواندعجرالا !عةؤحاو ئهسج اهيربعي ثك]ر ا قيتهج نهيب وحاو |
 هدهد وحر جرس ب | نع عك و هوو اًملار هدنا هجر فسوب ويإ لأف
 - فاذلو هاثلتالاس قيتممألا تاؤل تاهيل بسك مئبيوا امهدب سوسلا
 ةنسامجو دايز ئب نسكلو نسكن نوه و ردّ لوقوشد هيلة عملا
 الانس فلا 2 ةلوقو هسا ماتم ينحزب وجا وك سايق وشو ولا ل اق
 مكاكلا يدر 210 ةينمرلا سنلاضعدؤو ةين

 .. تآريلا ةمزيترملل يفت لسو هيلعمهاوصدن | ريشا وشب
 مطل ءوحا تناكاذأ 0 ع

 ايلاووموسلا فصن مالا مال ل يثد جرالا عبالا قابلاداهو حوى والا
 اناء مرفهد دلال ةوداق د ومل هماّبِيىزلا داك ب الل ف

 ة ويل زهوميز سفن ما بح ”الوار يبوس ةلباتكلدتع
 هاد بد و ةديحز ميد نولبال نابافنا وفد تزرتحإ بولا
 انرقمزيتهجؤمارهو ىرجان م برقا |مهبوحا تناكاذاامؤحول درج
 ماليرت ةوهل نكن ارو لاقف حالا هجم ينرؤلاتناكاذاام
 ماحاكىدعب بالا ةهجؤم يإبا ماثبجت محا ماك مال ادم يا
 اهنالالماكاهرحو هتوحإ يإ تبلس اس وسو با يبا ماكو فا
 ئاقخ بالا ةهيحزم يوفلا تناك[ؤذام قحركو ريت اهم برقا
 بالا ةهبحزميورقلا تن اكنانىو الا مر سكول اب ىبوفلا دول كن إو
 نايولومامويف نالوفلاتمأ ما ماكمالاة فيحرم يرعبلاو با ماك
 مز مرر اد ومهيرس  ةَيففاشلاو رعلارها بكس
 امهر منع هايف وداشلا مامالل ناصوصنم مه عهههاوطر هريو
 ءقبلاطمسنال اهوحا هسه مصداايضر تب ام وهز نع انياوز اضب |
 ملا ع وسوسلا ة بن اكتسب لب بالا ةهجز سيئرقلاب مالا 'ةهيحوم
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 ٍج

 ظ 03 6 درودا تنأكراو مالا تهمل زالسا حر كلاس اندمو

 ١ نبق ملا هون بيالا وضم !برق درو تاركذرا (والصا مالا, وللا
 08 يا نعلضالا ايوا ياحنين لولا اتالم الا

1 000 

 عبصما بكلام او >يوكاشلام طعم اىاوملا 00
 توم لاك ةركو هلوث فر ةفئاسلاةو مهدي ماما ك1
 ةدسائل اا ئشومم او شوةئر اوربغن اول منو اطلاعات اثراو

 ىلوُعِب 39 دو يف وعد قبس اهفاينع ةززتحاقلاوشو
 واود مال !اباناف م !ىغا | ماكر اوربغد قارب ؤمتلدائنزكو

 ”وفناركماحالا ىوذ ثروتب كاقؤم دنعالا فذ الذ احوالاىوذ م

 نادوُعلا زصاح ئن اف تاثواولار إء م الكلا او ككذاملقب ماسالا
 رماكتانا حتت لدا ملا | كب انوع تادب

 مرحب تلواوهىأشلا ست ا[ صلخ ئاناب ايلول اهتناعم ١و مال
 :ةلاوروكولا ضرب ازكع و بالاواىا ماو بال انا ماو بالام 0
 لكواذكهو بانا ١. ماكو بام م ردك ىلا تانابتلو بثلاث

 ونوس انوئع ةتر اورعم ةن | ماسالا وؤه مدن اكةوح

 :نمونوذل انلاوسكع ع آرلارمست يوت ةركابامنعربعلا هر
 معقب توام كو ملون ةنباسلإ هو مالأو ا اكتاناولاروكوم لدا
 :ونعةتراو هرم ىفو ةدساؤلاب امنيربعم لا رهو هزلاابقراو

 1 قبس اك م اجوالا ىوذ ثبروتبد وقل ل عالا
 تانرا اثراولا تادحلا ىقكابو ةدحااو ةدجحالا الا دم زم ثربال ة ناكل

 . عشؤمنم تيتاوقو لوداع تادبملا د م لكلاو بالاة هجوم

 نينرجليرحا تاككواام كحك رمش 0
 قماسلا كيبلا 7 طوس وجو لو ةلحاو ةعيحوماش و ءرخالا زم برقا



 21 م 2 5

 1 7 رس

 4 مالايش# و
 ننوه م

 0 م

 اتنائاويس +رّملا قاذهوطاب يدعبل اقوا وسند كاقش سسناناكك
 | 5 نم اتناكم اهب تلوااهنناك اهيه١ اقافتا اهم ار حا حاكما ةهيحم ؛

 ] نيرا 'ي جالب )بالا ىل ماو بالارداكدرقلإب_ ىلدتالىدعبلاو بالاةعبح
 7 ىلاثل ١ «ل 2 هووتقلا تناخا د اامهذهروص نمر ةنمورلاباوز ؤىموصنملا
 ا تب 0 ريث“ذ |يركي دولج جزم سوي ع نسوا كل اكبإلا, ارإ ةهيحئم

 || #4 07 نو دنتسمو اناو غانا هدا جسرا
 م فتم[ كيرقنا عادتلاوررألا 93 نجح زورثكألا

 ضرس فن أكوتشب ١ اا الا بدلا متنا اجد
 ١» يينخرت هىدادحر يقليلان بولا حاسس جن ! مالكرش الو.
 بهولا ف لاق ةلالا ةزه وص ضمد فالمتخالا ازهاجالاف
 لب . املا هزهيضودو هبحؤتنملا جرالا يعجل 4 اوالا
 الوسم را رابع لياسلا هذه تالا نار تاك اكل
 1 أ سحر باتكلا ارهؤرظانلا اها هذ هلوقو ع ا
 :.نروك امنت تار ةو [ضورذلا باص ةياناسملا 5 يوسف
 كدر رحمت ادار اؤمو مسنملاةداف !نكرمقب الو ىرتمل !:ةباّمك

 ين اسنرقو بهقرتلا عرش انباتكاهنسو نخل كالوطملا ب تلك[ هبلعت

 دراام عمهم لكن ابو اييبوححسم قيم ءرملا نست وافل ل 1
 0 4 انما [ ضوالو رمابتلا يو لاكش ريم
 مالل لاو جو زلاريشور وكلا زم بد راوشع شالا ور هرولاب امم /نأ
 !دينار ّةَقمعملاالااسستلا عب -نهواسنلانم وسن و ركلو بالاو
 لاقت تن اصعلا معرس اهيتحتسم عمورفل ىلع مالتكار# ااملو

 تتسنمعتلا بيش يس

 د هنيضصا به فاتفلا طولا
 ةمعلاو د ريغو وحاولا ا ةيصعل | يجسيو تايصعيإةبصعلا عج



 0 هباوطاخ إي اوي اومصع ال ايباوعس هبال ودل |ةناوق غل

 اس بقوالب! جاه يو د واول

 دا بيضا ادن دولا يهمل باج. هنو

 ةطاخالاو ةومعلاو ءوُسلا لع ةداملادزهرارمو كاورعؤدفر 353 ىسارلا
 | ةبجيشض نأ قو هلق ايس ام احلل ةيصفلاو

 2 بيصهسصتخوجوم كونلكهبذرالا نيا رخال
 2 | بر الاى ا بارت تانارقلا داوفنالاوسي1 1

 | منا ا ةيتلااج م“ 0
 ٠ هك ضرفلا رعد لصضعي : و١ ال كالا رعورل راهم

 اذه ايضيارفلا اوهحلا كس يقال ملول اج قل اراب

 ,لضتملا سفنلاب ةد 1 لحل رالكضورفلا تنباع
 0 وينال تمعسملا طئارماهربج ع

 مهولف وفاز ىرود مدل 77 ب قت دادشو
 نو قسْمعت اهيسوكو 1:1: تيان تافطلا اءاكحا ادا مل اع

 ساس اه هات وموضوع ناهي

 شما ساعلا هرج عد وربم احلا ال حبل ثلاثلإ

 فدرقتلا اذهب بصاعلا ثدرعتوعدرت دوال كذا هدو

 فاك اريهنوء ونسب ماطر رشمهسرشد مموعي عرش مفتش
 : سم الاو العناوولل وحر 7-0 الام ادلب ال ا ءز.بملا

 ١ صح افس نار وجال زمالاوشو دحبلار بالصلا رلووشو هبرثونع
 00 ضوفلاو قتسام لاسلوب مالال بالوا ني ومال حالاو رئناروكؤلا

 ظ مره نع |! ذ_قتسام بل وب مالال ب الوا ني وبال خال قب اد
 مبا ماعإ تملأ مامعاكو واضن(قمسام ابلجب مالال ب الو ندوبال ماعاد ١

 يَ : ا



 1 ديسلا

 ا متناوا ناكاركذ:قسعلاب ماعنالا اذ تملا و شلاو اًزكهز هدحباعإد
 ا وا اونناو ىقتعنلا اونو ماعالا اوبن يِاعْتصريشوُسب|زكشو

 ا تاندلا دل سير مل يدوي ددالا طوس داسيا وا

 / ُْ 2و حني 2و عينت | ,

 9 0 ا ب

 ريتش دماعجب يو انميبلا ل قة دج بابا اقل اس

 مانا 5 ا !احاعبم ا عبح ايس وطنه اانلك اعن .ءلوث

 ا عيئتسال كلاذلو نوعجا م ١: اوطيقإ )ف مماك
 ل هانا انك عن اعمح واجعل وتكدحاو ناز ذولا

 ف للملا رفف د هج نولب نائوتسبؤراوعج
 أاسىااهبىس 0 لا وشو '

 ناب وتس ا نورث 7 : مناعزار م مسن أقم

 7 ا ع ةزانووفورعلاتينااموا
 طع وعل كك تن لذ دركَد ةوكلق اع و غبمككد و اًصِقن
 4 الجل ةوولاربدعتلا اهوعيور هبرعلا هملايا كات
 ”مايوقناكئاو يدعبل) ةسرولا ىذلامز أوقد [رضعل فش صلاازكؤو
 سب يعدل الو ظحومثرالاه ةرحاو ة مجرم اناكاؤا تيزولا فواولا

 1 نب !وباو بالى ب اكان ونص ناك اذ ةنج سو ورم ب نرقالاندبح

 ظ نات ةح معد هم وعيا هنوكل اعاجادوالا عم ةانلل شالت مست

 ش خا نداكوزجحو باكذ هبدوي ناد شاوباونباكو لوألا نميوق ا نأك :

 ظ زريوكتم ساو بالوا قبس 1و بالو [ق قش مازن !نياوو هس

 ةوباث هرعت ؤتملا ةؤشوبب :ىلوالا عم انلل وش الو بالوا قمم

 / ظ أبد يمفئتاراحونيوكك هدفت ز اجيد مرقم اهرب رعبلأىول !و يب اجد زهان



 اهند ْ
 ايلءوسر مومملا صبصنتل ةوبازلا وعر وركوشتورهوم اريهسا ظ حمد
 م ن1 لع هبحصنلا فطسي ميشال ةركتاه سو جين وكو قنلا قيس
 «بيضنلا حاوملا مخ ةيوطوفلالافدحاو ئعمام افدبتآتلا
 باو مال ه2 او باو مالهبلاو ماو مال جالإو عا هدلاو عملا نما

 ىلا بالاعلان راو ةلاتلا بالا خالإرب زو يناثلا بالاوعلاو يوالايف بالا حالاوهلو بسن! اراهييسمد ىلوملانم ىلا باو مالومعلازدار ينبآلا
 رجالا خإل بج طنقب وتر ابوه اظل اقبال يوتا نالا_عضيؤد_ين
 دوما وشال كلو قنانال بسلا رطرشب لوم هنافقيفسملا حالا
 ننابصعلايمرسسلد مالا الا اهاو بالا جالاوههز تايصعلا م بسنل|/اهشد
  عرعاقلا ضم مدا وهجر فنصلا| كو اءا تركو ود لوا |ناهت
 "تاوجيإ ككد عاضب )بت ىع او هرغيو هداوهخر.ىرعجلا اهيركذ يقلأ
 وسرت ةوحالاو هدو جاريث ةوئالارس ةوئمبلا عسسانوثع ةبوصعلا
 اضاع عتجا اذاف ل كو نلعاؤا لاهل ات يبون الولا ريب ةسوم مارس ةوحالا
 ١ هوخوم و نص تنام إى ود ناو موقعو مذ ةموقم صح تناكيذ
 " يربعتلا لود كاذ مهلا لع موفض بالوا:ؤسْفش خازن! ني نياق
 - جر د بيرقلاك امرةميج ندحن||ذ افميدقتلا خيرك ارد همدر ىضعر
 | ١  ىكوواقن|ةيلتم اهابوقن اكن او ديعبلا لع موف ماغبعص ناكناد
  قلافاضما امرت وح | ناك هيرفي عسا همم ىربعمل دوق عم
 ةرحاولا ةيارملا اود وهو ىبعضلا ىلع مرقم ارقل او دوشو
 (مكوعدو هيدا وح وسي لوك سمع ابي مل بشع قسس ان

 يو فاكةىعاقلا هده انلا ح_هتلا الوحاةوعلارمموتقنلا
 تابصعلا عم ضو وعلا باص اينو ىمورئلا باص م ايدخف ن انصعلا
 اولا كت نت رجح ةطساإوب داوم لكن اشد يوخ) ةوعاق عم اهملكد
 مالوك مدا ألو )وسند ل اسس -ٍِ : يبدوا و | ةطس

 وهذ
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 ةنجرلا تي كي دوام ما عار بالوا

 يواشملاركولا عمو هنم يئنالا وكنت كاوتبما ف نم انصعت ةوعلأو
 تخالاو بالا تبر تنملا عبرا ورقي يس

 كنب دبزتواهئحا قمخم ةدحاو لكبالا خو :ئبعسلا

 او وافصخ مزمل يتاح زب: افتس كروس نبا

 هنأت نالواةنن اك بونت كخدل اربزنو نيثلدلا يي واويبض نك موا
 عمرتلاف تنب نلثفالا ةوحالاو ول بايؤي اسس[ وكل ايصغي

 دلل امو نييبشنال ا ظحةمركؤلل مونجبو دوا امزيب:لام ارثكات با ا
 ةَىبقش تخادارههبادا اهاخالاكاوس با ىبا عم ئب) تغب 1
 باو دا تئدو تدب هي اق تال | عم بالة خاو قش حاعم ١

 تقيلوفصنلا تنبللايمعزب او اهلا ١- ناك[وس اهتنجرعد ةسونا 00
 ندازباو ىب١تنب نييثنالا ظحإةموكو لاق ابلازبالاز باعمنبالا

 اب انعنتسال اهبصعب الق هل قابلاو تصنلأ اذيلاهنم كونا نبا
 تذيلو ىنعنلا تبلل زد !ئرا نباورثل "نبا تشو ِتْند |.رضوقد

 لزانلا بالا د ننال ئابلاول "بتلتلا ليكى سو سلا ر نكات ىن لا
 خل ءابلاو نائلثلا |[ مل مانا نداو نقيا انئيرمال |ريضعتالد
 تحملللز انوبازدان د|قب لو باننا تفيو ل مث نو كئيرمال

 ىبالا نساتنين قابلا و دا برك ىسدسلا والا ةنيلوتشمتلا 5 1

  موسبتو نيكنالاذح لسركوللر وكما نيالاوب انباوب

 -- اعتملوق,لكلكذ !يسالاو نوح لاو دلل تاب كو 5

 اوناكرأو 1افتهلوفو نيمتنالاطحب]تمركذللرمكدالو |ىوسدأ
 لع الدال |!سايؤو ىيمشنالا ظط حو ركل لد اسثوالابجل وح

/ 



 مالكا هع امشى اقوخالاو دبل باب د

 دولا باو كاستل تارا لانا 37

 ىس٠تانيوارثلآو ا ةدحل تائيوجوت ىإ 5 افدوحاولا

 داصنا م اضم تاتبل أى انعم ت اوحإلاى انف ك[ذك

  لقصالاو تاينفعت انبلام تاوحالا زن ييضو علان ود د نئعساؤزهف
 ىسسدسلا باي ةَيوْباَسلا هسعمدد |ىضر دوعسموباثيؤحتككَو ء-

 اهوا تخالا 0 اا او ستاندرد اقترح
 توا ثيح نر يغلا مال غلاب ةيصعي نا هونل اممم

 اللب_ىكنقبقشلا خالاكتراصرهلا ع ةصعة قيقشلالا تحالا
 ثكولصتبحو ت ابصعلائم دعدئموأت اوا اون اكاروكذ بالا خخ
 . نمو ةوحالا يب بكف ب١ مال اكتر اضرمب وع جو

 رعت ناوهبسام 0 1 !اعاوغن )ون ابصعلازمشهوعد

 نموت ابجي الد خالاو وود االا
 ضل فب يملكأحلا 0
 اب ٠ اهوار مسجل 0

 للحم وشر /ورم اي رسما 0 2
 ل ارو بالا ارو ةاوتشملاٍ طغسيب قمتشا نب اودي! ب1
 ا مالا مالو ورعلا عم ةسع تراصإؤاب الواةتناك

 تاصاؤاب الل تقال ايو قبلا يدا 0 0 اوهرباأ

 معا مساع هببا فال وبسس ئد بجالورؤل |عم هبرصع

 ليلا ة مبلل مهد جوومرفلاب ف ترد مدن '(اسنأ ةجئاةقووا خِسائلا

- 
0 

 ب
1 

 ل - 0
 ان

0 

 ١ اء
00 1 

|| 
35 0 
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 -- رد 0 فو: اجيوزلاو نات دبللو اه الور مالاةهسوفو يبون ظ
 ورللو بالام ئوسفنلاب ةبصعلا عيمج د لكلوك ه رخنو 1

 00 ولا ا
 كيحو ندإئداوا نبا عم سوسلا ترب امئمالاكناذدبحلاد بالآونشد 'ءام |مهجب ع ءو 5 م بيصقتلابووسيضرلارثرب متو فسأل
 جملا لب ع نين اواوكأ ئم تراولا عرلا نعالخاؤو بيعت كوبو مثيؤس واىسوسلانؤرو (سوسلا «دق ضورفلا رعب يق

 رثكا| ضورقلاو ود ]صفو عورملا مين «ا وعم ناكاؤ | بيصعتلاو ا
 عوق حجلاثلا هعذرو 01[ ةراشإلا تق بسووسرسلاوم 1 ظ

 بورد قرعموه ماكو دمع ب اننا اوف باتييضعتاوترملا © 0
 نطو كد ىسوجلا اكن ينال كلذ نوئبالد سود اصح رصْوتحلا ذب , 4 ا ف ::ابصعلا ةنيتعداسلاز ينرعاقلا زم مولعم يوقالاةامهها وجاب ٠

 صخب علا ايهاوؤاب تريد ةوبستلا
 : : نبذ يرزخالا ريم جحا بحصنإ دقالا
 1 يطل 1

5 0 
 ثوم ان ننولتف ةيشاشلا اطبرس انبولتد هتننب بوواطب اطمناك 0 2 1 ناتلاثلا

 نم. د . ةدودملب اعضونم بالارو ٍطسول |توموهد لملازعؤنسلا 1

 راو فلا يملاذ رت ايلعلاو ينل زعرتلل كاثلالفسلا ك-

 |ودد] 5 ننم
 2 م ابسب كك دن داتا

7 
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 الكت رالاؤم قالا بيس بن م اوم 1 :لاةؤلوهو

 | كيب فاسناونا 23 دلتا
 وشهوة مرتلا ددصلمبلا ر قالظالا عوار لاوشو صارخ الاب بحد

 ١ انه يينوملا رس يف اهنركذ عاود 2 بحي ناؤسد
 2 درىلافصنوم جوزلا بج سلك( رم 1! نملاقتنالا
 عمن قمسووو نامحن جو )م ابيل قاطسامو ومس اماهرتلا

 ' وللو لاتندومالا بج امووم ا تايصحعلا:>

 7 باليوم اوحاو لوقو هو داوتيال ب الاب ثاريلا عبو
 . ”ضرعلاب ترالاومامتنركذقلا ةحالّدلا لاوحالا || بيرسي تالتلا

 7 اة تدلل دامب يعش

 وي ااا نارام اميبالدالف الا ةفيحرمهتلا اما مالا بالا ةميحرموا ظ
 0558 ' الاب قرم نمد يرق مالا نركب اا ةمبح

 1 مال ل نمدجد جتلكبيرق بلكي دهب ايوة
 بحكو :ةباسلاوبصفتلا هلا !عاضعب يروصعد ت هيأ ةج وع
 ةنيتاودهو اهرموودجب دس لة دل
 " جياضانب ملزات نباتنيويزب نب الكاذكو نبال! ىبالا تتيوزدالا ْش
 ١ وشو الوعمم حملا كلا دهزسبلطت ىا ا خان يرق دوا

 .اطاب جحال -
 | طاولوالاو نحسب اي :انخوااناناو ]روك اوداكآوسبو م الوا بالو |
 ع أن و زد بالا بالا غيؤمب حصيسر مولعمو ماعلا

 0 «ةلالغلا نانزنيزعلا نإ اولا ةدروامه عمو كل ذاب دراما لوهو
 ” مسياؤص سادوسو ريح ١ 0 1درنلو تب

 البكي كضالورككلحر يلوالف رمورغلاتقبااف لوف عسو يلع
 [ميفلاعتاككاندراقوا ةوخالا نمو نبالازبااذكو بالو نبالا زم ظ

 ع تايون او

 : 20 اكاهس رح طقسنو ننام !ئنداقرؤننأ
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 يلصلازبإب اس اخ شفت ننا/ تاكا و ملح عبس مئات مامعد نييضرفلاو
 ىئس ىإ موف لكس جص اعامحا ةوخا بيج ندالاكس ا! (ننآ ناو

 ب اكالبو دعب وا برقم اهب اكنلاح تاجلعوت. اون اكتيبك نينبلا ٠
 لب عجل ةوخالا جون نيب ازكى نينا قبب دامام سيل ما عولعلانم

 هك و اوس ياناببن ماوقب لآدي حرص داوس لك ذ ى دع الل لهاولا

 ٠ از اهت نينثاب قداضلا عمت متةوخا«بجوهوروكزلل كدليتا
 وحل مالل ةوخ تناك امو اطرش مهمل نظت حلفدحلاو يمت افيو
 مالنا لضفي ث ملوقب ليازلاب حرتلك دلع ةدإب نيو انشالره بحي نمل
 رمت كرد اب هما (عرم الاب مالثتنح امد خالا|مهو نمالا تنب ازاى

 ١ درن ى كش ىلعال نقتت ى لم انيحا ىلع اميعص امه لكون با
 ءاوقن رن حرص اكلك نك نب الت انب و كاف ةدحاولاتانلابو 1

 « أ ذه نم ند ن/ ىف كني انبو تانبلا نمانارحوو احبج

 تسل نومي مالل ةوخ (ناصخلتا# هميغنمو ملع ىْمتملا ملعلا

 مي آل اعاججارجللو نالاونن 8 تنب و تنبلاو ند الن ناو نبالا
 ليقو ادلى الو ار ىفلخيب مل نم ل الكلا نال ىىملوالا م الكلا

 مالا ملالكلا نهصخ نسيت رتلا عيش تركد امهلكو سغاهنف
 حاولا ند الات انب مشن عايحالاب مالازلو ناجي الف ةددالو
 اوقموبفلا .ىقق اي نيثلثلا تانيلازاحم نطقس كأن
 ثبيح كخأو نباثدب ف تنب ىف قد اننلا لع هير |يكر دوعسم نبا

 يبنبلا ؛انقمب لكنا سخاو نيثلشلا زليكت ترسلا نسا[ تسيل لاق
 نبضع [ذ| الا تسلا وان اشلا لصالاو ىلا و ميول هنبالص ١

 .نب ا( تنب محمدو ناكداوس كراسلا برفل اوفا ةنمركزلا
 مرق و نوضرفلا قا ادرك ذ ام ىلع ريلا اهحابتح ال اننملزنا ىا



 ١ لضانلا لعح تح رنع ها يضر ذوعسم نبال اف المخ بصعتل ا بإب 4
 ' هانلقام متت نبال(تانب طقس اورتص اهنركذلا تانبلا ضرع دعب

 نم عم :لزان نبا تنب لكك فرحي بلصلا يتنب حمم نب الكت انب
 نب عم نبانسإ تنك تارلاصلا نب !«تانبنم نيثلثلا ىتىغتسس ©

 نبانن | تنب و ندا تنيك نبا نب | تنب ىو ندأ كنب ى تنيك ف نأ "
 تن اكاذاالا تالثلا ىصلاو لزانلا سن الف نبا نبا نبأ تن ى ظ

 ١ ة ى اشيك قس اكابصعبف نبا نئااهسم لفس اىا ابتجردقابعم '
 "اهلل نم يوقلاب نيإ يب كاللا تاوضنبلثم و ماع ا مساع لكدب تانلا ]موكا ]

 , نصه نزخ || ذ| تاقيفشلا تاو (نمدى مالاو نار/ت امهج يا“ :
 | ناو بالا دزلوإ نفس | ٌءكاف ننس نكن ا ناثلشلاو هد انما 1

 ىلا ءاينا اييكورلا ملوق فى ثكاكو ةدحاولا داوس بالا تاوعخاك
 يإ حا نهل نين او طقف تيلءاىلع اكبلا الا نبل لصحب مل تما *

 ى نيربصع نيعم|ضاحنالل خا بالل تاوعا/عمنكيناو
  افالخ نيِثن | (ظحلتم ىكنلا ضرفلارعب ايلا وعشق اىاامسفا
 ١١ حنن دفابالاخالل ىتالالحج ثييح رنخ ريب | يت دوعسم ننال
 ٠٠ تنل ملاب مم[ نامل :اهباريف رهتتانطإب لوقو بالل تنحالا
 ١ فى نالت انك س يل فال ت اوخا6تن اكام ىانط أب ىاره اظ
 ' ملاد ااهنم] نناوه نم اهصمي نبا تنب نال ماكحا/ عببح
  ابمصعت النام بال تخل /لنكال و ئش نيثلثلا ى أمل نكب

 حرربلا تح اثح ا نآو خال | نبا اهصعن الف طقم تالا الا الا ظ ؛
 ةاوهنباد خالازبا سلدد لاقف ماع محض لادن ا

 تائب نم ,رلثم نم بصعللاب تالدا اسس ناكواوس ل نن
 خالات انب تم بنلإ رق وق دا ماجرالا ىو د نم نند ال الا

 للك



 متحر دونم بصعد ا منال ميلا ناجاتحلا تاوخا/نمواككْنك

 نموه ؟,ايللا بي ىفلا جرشم اف ىلو !ايرقوف نم بصعب ما ظ
 . ى اانلطم اهاخا نام اوس اببصسب ىلا د [( تطقس هالول |

 ىمهو موشُيملا بي قلااهاو نب جال واق ابنم لنئاو ا اههع نبا
 ١ نم ٌقن اللاب ىاسم الا 1 نور الو ثرول هالول ىزلا
 كتند ى باوماو حز ابنه لوص ملو نب ال(تنبل مح نناواقلطم

 تسلل كسلا دالل ف كسلا مالل ف عئرلاب جئزللف تبا تنب

 ن اكولف ىشع يح السما لوعتم سيلا سا/تنمل وفصنلا

 مييدكالى'مالإرغل تغلإلا [(بصاملا طفت ركرلا ضورفلا'

 ئىإ
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 ظ كىريصعتلا تنقل د ملا ترشاشب | امرك شملاك امش ار ةوحالو ظ ٠

 - مكرشملا انهرك ةوخالاو ديلا ناب 3 قاتن ميراوكا/ تناك
 اكهرمسكب ى ابق لرشملا نا هنا امجد ةديتلاو حالصلا تبا ٠ اهطبض اك رارلا غن هكرشملا باب لاقف ابابابل ومع د
 ممثلا ىكو شوب نبإاهطبض امكان ايف ابيلا كي شننلا هببسب ىلع
 ريب حلاو ريراجلاب ىست و نيشيثلادعابتب ركرشملا دماحوبا
 ع نال ذئب ىنملاب ىسشت ادا مهضحن ميرو ىلا يس ام ميملاب ى
 ند | اف زل ا ليهومد ى ابنه ثس ملك هللا يعرب اولا نسا
 0 ةدعحوا اهاواهجوز رخل ناو ىظن ميف ىدسا مه عباملا
 2 مالو فضنلا ورلا ثر ىو ة دبل واهالاو حجونلاوخأ ايرو
 اانضيا ةوخاوانلثلا وزانت مك اف نينش ١ ملل ةروحاد كيسلاة دجللوا
 عمج ثصن ا! ضرغب لاما امش اى ثع هدوكذلا انقتسا | اى ثاناوا نينا رعم ناكول د ي افاكذافشا يا بأو ماي
 ( ىا ماللو شالا فصلا جفرنلل زتس اهلصا ةلئسملاف بيصن
  اصنا/عومرنانث | كلثلا مالل ةىحالإ, دحام كسلا ةدجلل
 ' مكحلا ىفتتم ناكوئش قيّشلا ةبصعلل قبب ملف من
 ١ ١ ىخت 4 نلا وه لك و ضورملاقارغتس ال طقس نا قراسلا
 كرح اى ان دنع نيل ىق دح اوه و مدا اهجحر ليثص نبا نهحا| مامالو مفي | به زم به ال ىإ متشرد كتل باطخلا نبارمع مب
 بامذلل ننارهل تحف ى مرتع مسن ايضر لب د تخنيتي او ىلا
 كتسن ا نبأ ليزر )اقف لك ند ىضقي ناداراف منعيسا ير

 لن اق لم ىاررق لل |با// مه ذانامق ا اهح ن اكمهانا ن ابش
 رضي ا يضرم عل ةونحاضعب لاق لبق د هغرولاطح | لآ د

 بفك :



 لضم مزمن امن تيمس ايلف ملأ ةاقام ارهجت ايه امنيا

 ارد يعور هوا الان لم
 مل لتقف ىضاللا ماعلا مهطقس | ناكنا| دعب ما دالو| علك
 . ضقت ام ىلغ اذه ى هانضف ام لعد لاقفل دى

 تباث نبأ لب ز منم رأحعصلانم ءاعاهج كد ىلع مقفاو و

 . امل او منع سا يذر

 ىهف اشلا ماما/نعروبشملا به نلاييه ىمشا مهل لأم
 يش نااوه ىردأ ميمحدر 07 3 ىلا ردنا مهحجرع

 مدا يضر, رهل لقال قفاعم اظفلب العن مداره صل ا ةركدت
 ال ةوخا مهلك مالل ةىحالاوامش الك ةىحاميا
 1 | ميلاف جلا ك1
 هوحولا لكنه ال اقف عاجل ثلثلا :يسقل منسنل ان مال

 طقف مال نب نلإو اقش ا( يملا 117 ١
 اهشض افطن ااعم نامخلم خي ىسملاب مهني ا 2

 مكر نيم عاكسلل ا: مروف الا لا 1 دخا ىنا
 00 ربا صلا نم /قم ة'ل و سلما

 كد اكرال هذه نهركنام اه مدللو ابنىس ى نبال

 تانثاو ةزحو | ما نم نس لسصو دو جكروه و معن الأ

 اهي اك كراز كه ى ٌمَفَسَس مصغخو مالا دال وا نم ثك 6

 دس الوطل.اى 7 ةاعلاد نيب نإ ا نم لك مديح ول 3
 دسم اب تلق اينام-سست بِي تلا حرش انك أنه د

 دا تح مبعم تاكولام جرن الل طقف مهيب للا ىسقل |

 ضيفي الو َقْضْنْنل اًرصعل اب نطقس, نيد أم تال تاو ظ



  نااكلثلا نالل تاوخالل ىإ زتعشل لوعت ف فصنلا بالل تخالل

 لط أب مهفتوهو عضعب مهوت اكقرشحل امهبنصتل كوعت ى
 '  ماكحا نم يش ىمببا مهر فنصملا عيش ب ملا هنا د
 ةوخاكو دخلا لاقف قد اسلا هدش ىل ءأك و ةىحالوردلا

 بريه كاع دحلولا دارللاى نيمجم انأك_ى ارمخا/ نعادرزعنم
 مراح موعم محاضي ادأ ١و اننم واش اناللتهفاروكذلا
 ١ مدّمت دقف لع نب درفنم مّكحو منع | درفتم مماحح أم ءاوس
  نمالو باتل نمْئَس مجبت دب عل :وخالو دجلل نا ملعأو

 بهرنف متنا يطرزتب اصلا دابتم اب مهمكس تنث اهناو رشا
 نم :نعامحو امنع هلا يضر ىلع نباو كح يلا مامال

 ةفنيح ىل اكعبمبت نم ىو مهما ىضر نيمد نإ ١ ىدتيادعصلا
 دجملا نإ هلنإ ميج ل مه ريخو نابللا اف جيييس نناو ىلزملاو
 ١ رتفنحلا نعرب قدْ اوه اذه فاقلطم ةوخز(ف ديك تالاك
 نبا زو مبجو منا ميك بلاطيب |ننىلغ ماما( بهدم ى
 1 ا يت هنو فاش يشل حس تونرد مذا منع رنا يكرر دوعسم نبأو منعم ا يكرس تبان
 سنا يضر نب هد بقد دم و تيفي ىفلا نم لكل  ىجالو لد ل6
 نءادهح | ىههف اثلا د للام م مْ الثلا ةهن ا( به نموه منع
 | ماتت لوب مججلا ى اش باقم فئام ري عزفت اووى مشددا يكرم لسنمح

 ظ اندرااءنالعرتنو )اق ثنج ملدا مهح/ فنمل. ا هرك داموه و هللأ
 | فساد اندعود ا طقف ماك نم ال وةوحالاو نجل تق دارا
 ' اعهسلا]وقااموخ قلاق ىلأببس موكحو رهاحف لاق تح ضو لا

 عبسأو



 فارطا كا ىثاوح له دنىم جاو ناع ناو ميت خامس عياد

 > !ولاو نكءومروصم اعمجدرفلا لوقلا 8و ةيلكعيجتازكلا
 عمل ى ةوخ الو دلل تارابعلا نم دروب اقص كنا
 امانه اككدب عمن ى ماجحاو ملصتت ى هرخاو مالكلا ل فا
 نال مالكلا اذه مدق اج أو دارا ضعبب ىفلطت نا ىدع !كويا ن

 حلاصلا فلسلا ناكدفلف مارلا بعص ىطخ ةىحالو دلل باب
 منعرلب ا يضر كيغ نعم !دجربف مالكلا نوقوتي عهتعرشا يكر
 ةىحا"ى رجلا سن ضقملف مباح منن ارج عقد نأ هس نه

 انوكرناو ميضع نه ان ىلس ملعرسا ىطر نبأ نعو

 <« /يداطخلا نبأ رم نغ دردو هان ال و منا نابصحال لجل نم

 « لاق ةافولا ترطحو ةءولك واش ا ناا
 ى لوقاال هائيس دجللق لقال اشا شون ىنغا ىظفحا|
 عجرلاف لك دروقت اذ١| دحا مكسْلَع ىلىا الواح :لالكلا
 بحاصي| ىذ ةىحالاعم ي ادت ناب هغاو ىل وللا مالكال
وحو ممعم ضوومل ادانّتح اف تاراتتع انلاوح|

 ام دعوا[ د

 لاوحأ سمح اههرغبو ثلثلا ىّرعس املا نم ل اهراشعإل ف
 ديلاوح اةوشع نال نحر نت كروس ام راتعاد

 معبرا معم ايبعاتج او رعم نئنصلا دحا دانا تانيعان و
 ابيصتاما لاوحالا لت نغي | نبدع كريخا يأ كين | لاوحا
 مح الا بجي أل ف ىلاوتلا لع مالكلا عي د ان نم انمضو]

 رس اقللا نا داىملاو لاوحال/كلن ىل يأ نبرذ ةوخالاعس اق
 دعب مل ذا ةيوكرملا زمس اقملا اهتلهج نمولاوح الكت د|دعق
 ن اكءاوس ةركديس اك صقل اب لص اهلا ريضلاب أ الاب ميلغهمشلا



 ليما عم نوكي النا اها هنا ككدت نايب فال ما ضروف بحاص موعم
 ١ ناالماماناثنخاي ةراتفلألا عيمج ثلث نمو ريس افلا نم نيه ظ ْ ١ يخبل و ضرع بح اص ممم نولي نااماو شون بحاص ةوخااك ظ
 ايه هرصخم رع روص ىن لكان د ال ان ثلثلا نم يارنع لاب ن أك ١

 اذ ١ نوس املا تن اكناب منغال نان نكب هل ناف تخلو ناوتخأو دج ظ
 ميلثم نم 51 وخال نوكت نااهطب اض وص, سهخق ككدنو
 تاروخا رتط لأى دهب نانتخ او لح تخاو لمح خاو دج يو
 فق كى و نايسكلثلاد| ةمسافاا تن اكدا تخلو خاودج
 دراو دجن اتنحاو امدح ناوخاو لجيهو ريوصن 1

 قب اسلارم الكنم ملح رك لا دا ىعخ ن«عمساقب هننان تاونخا
 نمار" عوتس | ثببح ريس اقلعأب سيعنلا رابشخ-ا رم الك هاطق

 0000 او نيو دلا ياه دعس نك ملك انهى بيلا جيش نابت يك ةثالث وق دحاوح د
 ١ ىبب ىتنلاو نيثردلاو هالو نيجونلانم ضورف باعصأ
 '  تبلط يا م اهفتس ١ نع مالكلا كتوحاضي ابعنق او نب الأ
 حاضالا ابدضوا لق أف حاضي ا( ة د ايزم تلطب ىنم عملا
 لوو زاهانفل | كا >ىعم ناب لابس ى هيلا حاتدلا
 ثلثا او رئهس األ نم هركدلام هسجنل اهبق درو امم
 ب اللا لوا اهيل اثررشا ىتلازتسملل لاوحا«نم نالاح
 ضو بحاص ميمم ناكا نا أمك سدد ناجل هك ذلث كب
 فهو ةرشع نمل اوح ا ةشالث ىلا عرضت اد الاهل جلت

 دمت:



 انس دعبسوفب نيرم اناونساو كلشلا نييعت ى يس انما تبعت
 رملعأ هل أوض هامحاص مرعش م داامف 8 هنبا اشي نأ

 .ضره بح اص معم ناك| ذاام محركو دقف كل ير اذا
 . . عيسم ديس ىق ابلا ثللاو رمساقللا ىثقلاوتحإ ةشن الث ك
 مود دع قابلا ثلثونخاي ةرانورلوتب ةسلللا وحلا زلمكت كو لاملا
 فرر عيح قانرالو امنا ضولاب مممم تربزنم "لعد ى يس وس سول
 دعم دع قرر دارطاف ةنسلالهأ دنع امرخم ىلو عقني اموهد
 مير اوه كاثلاو ل ىالا لاح وه انمف امضيأ ضلاب ثراللىهد
 نكئصقنت ريس اقماتن اكاما ذا ازه موفد ورك ذامم مواعم ىهو
 ابذولكر يس اقلمامصقنت مل كاف ةوح الا ة؟كليسفلا كرما ابد

 ربي ىاسمو | رليبف حيمحلا نكس نم ى قابلا ثلث نم ظدحا
 مه رذر امعيستقت ام ىلغ امر أ مل يرق اهه لح الىاامبل
 ذخاي ةداتو ط مناف كل انلا لاح اركا د ملوق ىعم نم اًمحالو اقباس
 ملعرسإ ىف كلذ وانس اقللا تن اكن اك لاوح ا( نم مابغشم نجح اضيتأب
 قابلا كلث هاو اس ناورل تسلا كررلا نعاببذ صقنب قابلا
 اماوهو لاوحأ معسرم لك مرر أمم معهف لآن كف
 اما ةوحا سهو دجو ما ىلع ىلابلا ثلث ,لنبعتي نأ
 اهاقد خام ددحو جوددول كريس اها مئيشملا مل ناهتن" نأ

 بنبوخأ| ه دحو ه دح جف دود ىن سرسلا ل نيغني نا
 ذ دحو جدر نين ثتسلاد ةمس اقمار فوسسن نااماد
 ىذا كى ايلا كلن و تسلا لكوتس ناامإو جاو دو

 مدالثلا/وم المل ىونس نااماو ةوحأ ةئالث و دحو جملا |



 بصضرفل |ىدلعم زعسلا |اوحار( هر نبوخأو لعحو حجونوخ كف

 رثث الثا ]ومالى ن ارماىوتس ١ ثبحرو ةرشعلا لاومحإلا اهي تع
 ةراشال ا ابيل تقيس ىلا دْن الملا لاوق |[ سيعتلا ى ىح ايف
 نكرم انم 1( ضورفلا دعل ىقن ثيحرلك انه ف لكم اف
 تكور وأ ةونحاو لمحو ما نهتشك ىلا ريق ىفن ناك
 'هتنآ ىشب قبب موا ةوخاو دحر نين ىحئزك تريلا
 فق دازب ىا لاعبي م تسلاردالف ني ف جفند دحو ماو
 . تحالا الا وخال طفسن ف لك دال منتتح |نإ ل وعلا

 111 لل اها دس ل

 0 00 نولي كاذ ذ توسل ام مضعد
 ةوحالرتم تان عم لج يإ و مىلعا هنا فانا لد
 رك اعف ح 0 ال 0
 وكم معو نييثن ا!( ظحلدم موك ..ىملونب
 - ىلاقباس لك و: لا ترشا اكريغلاب يصعرعم سمن تنحإلا
  اببخالف مالعمالا لاقازلذ ماكحا(عيمج ال بصعتل ا باب
 "2 ؟مالايا امل ناطا ثلث لب خاب سل نال تنحالا ىلا مه اضن اب
 محو نقف ةىخا(نم :ذدع ابعم سيل زءالالم اك !بيصي
 ىابلادالماكشلثلا مالل ى عبرلا ةجوؤلا هتخاو دجو ماو
 مطكسملا د انلامالثمرل رساقم تخالو داني
 هبي منغسا يطرزباعصلا لاوق ١ قرذقل اقرشماب ةامسمل
 تحاو دحوم ودامت كب هيف معلا وق !(تالدا
 ابدصاغاه الثمرل ثالث | تخال ىدحلا نيب قابلاو ثلثلا
 رعبر ادد و ةئالث كلثلا مالل رتعسن نم جتن ىو رك الث

 تخاللو



 5| ىبس 0 تيجو انهىلا لا 0 مق ثيلن| الام: رش ابلع مرطب امو ةرشع ئاهأافلا حم د رك وذ ع 10 0 ةفيح ىلإ 0 وتخالل ىوش الو دل ىف ابلاق ثلثلا م اللف رنعرس |يظر/قن دصلا سكب ىلإ مامإك دنع اماوهنبا ميحد ةثالثلا ةمب 1( تهدم ىضو ملكوير | ينحر تباث نبا ليز ماما( به ده انهو نانثا ثئحاللو

 ا ياسر حي طرأ مهم نا ال نا معم عينج اذ |امركدت عب ال ما فرق تتحاص عيمم ن
 يحال واش |(ة وتخلع يأ دا دعالا لع ىأ ىزل اقش الا ة ىنح |(عم بالا ةوحال/عشو طقف تاك ىنب بسحأو لاقئافب اس اهيلار انشا معبر اك لاوحالأ عند من ىف هذ اعلا

 9 01 مالوب 0 ميضرافلاو بيثرتلا حرش ىفاهيركذ ”لسم نس وذاهب
 ج ١ى دمك بالل ةوحالا ليش الف ك داقش امى اك ادا هنا لك ىدجلارذو دنع مج كيله لم يا كح روك زلادعا١ دعب مهين ملح ا قا باللى اقشب الا ةوخال ١ ل مكحاو بابلا انه نم سل و تيبلإ ملجكتل و | دارطقسا
 ذخا| دام كاثلاوزس || ذا نجلا ىوتسف ليلا ىلع بالل خ الا دعي قيهشلا خالاف :ثالْث نم :لئسللا نان قمقش

 قش خالاامه دخابفن اناذلا قد لالا تلت ىهو رطح لدلا 1



 | بال خاو قيمَسو خاو دجيو مهو نكو الا خالل ئث الو
 عال اقيقشل ا خالادعي ىعيرلا رهو للف رمهبرانم ةلكسماك
 م عم مثاونس الىق ألا كلت اضي | ذنح ايف دحلل ىلع الل
 قصَشلا هذخأب لاطافصن ىقيياضيب ١ عج د وهو ريس اقملا
 تباكناتركد افلا نكي ناو بالل خالل ئشاو
 ناحل كوش لضفولو مما نم تاناخلثلا امهلف ناتقيمُس
 صضوغلاو لجل مصتحو نيثلثل ادعي قي, ال نك ب الل ةىحخ لا
 حل اونيتفيقس د لحم نيتقيفشلا عم بالا ةىنحالل عند الف
 ثلث ملف ثلثا اورئس اناءاردلل ىوتسب دست نم ةلكسملا بال
 تن اكناو خالا يش الو ناشلث هال نيئعيمشلا قابلا لاما
 رمصح دعب نائرمات يافصلا اهلف ة دحام َمَقِشْع
 الو زفبقشلا تنحالل ىبضلق اى | لالا فصن ن انا ضرفلاو جلا
 بال نبرىخأو ٌرَقِيَوْسس ى دجو زحوزكت الاث ىتخ الل يت
 عب رلا دعب قنص ىنابلا ثلث دلل طظحالاو حب ىلا زبحو نلف
 نيوخالل ْىس اله عقيقشلا من لقتستف لالا فض ةلابلا ثلث ى
 ظ جو ىللف ددحاو عش تع أو له ى حو نك الل

 رئئاس نم مبس كالا ثلث ىأ كسلا لحل ىرتشإلا فصنلا
 رقَْقْشلا لمفلاطا فصد نم لق ا امه تنس نم نانثا قدب ى
 ضرفلاى دجأل صح دحي ىقب نا ى بالا ثيومخالا شب الو
 ىقانلاقئصنلا ْمقيمْسلا ناكل ألا فصن نم كا ن امنا

 لق ءنركد امىله روص تس ىف لإ دن بالل ةاىخ الل

 ريضراولا جحيش رث ركد امدعربب اهب ىأ تِنئىتلا جرش

 ىالخلاضيا بيث ا حرش 5 كن هننأرجج حب املا نال اعنن

 دال ظ



 قلارومل انف بصصتلاب ىنض ملابوهزه هزخات ىزل فصنلا تاق
 قش رجه ورب شعله عا تاييزلا يش الآل ول اهيذ قبب 7

 ةصتخم و نال نانتخاو قس و دجيهو ةيني رشهلاو بال خاو
 ياهو ددز مديعسل د بال تخاو حاو ةقييقس ىدعهيو ماه ى لب 5
 مدد املا م اكتح ال( نم ن أك ام ف تال تحاوداوخاو مقصسو نحو مأ
 . تطقسو ليلا« نذحا ىاكسلا/ رق ضورملا دعد ف .كيبح نإ نيب ك
 عم تخالل ضي الءتااهنم و ةي رركالا 4 تنحالاالا ةوفحال
 مير ركل و تخحالا الادب عاازن ىلع ةد اهلل ليراسم يشق ليم
 ردك ىلا ضورملا تقرفتس || دا هنأ بص اعلإ ه اح انهم ن اك

 : ىخ اورد كلاب بقع ةيد دك اكث تخالا الا بص اعلا طقس
 ضرفال بال هارت اك مقيِفَس تحال مل وتدمنم أنك لل اهنايبب
 امثوماو يفز اهلك لك سه ادع ائف هداسلل لباسم ريغ: امل دلل عم
 تخالكو رجلا ثااهو وا تخا/ ودبل عم ايهم ان مالو جمزلا يا
 دقيتش تخاو دجو ماو حفز أذج اكراذ ها/و حجئنلا عم ابها
 مصيب ىلاوادطاع ىا ايه الغ تمار لع اه بال تنحاد
 مدت ف مويشم ملاعلا لضف ى يلسلاب ماهتهالدي زطرخل ابملا
 در/ىاه وزتم دقللا حرش ىف اهلعل أو جعلالضف ىلع] لذ امم يشد

 دب اعلا عمئاعلالضف مسيو اع هدداص ينلا لوق ايعلا لضف كا ٠
 امتام تاودلاله ١ ف هشكي الم ىهننإنا كار دالعيضتل
 ىلع نوصي ت وح حو اه دج جالا قحنيضرمإبو
 بيرش ييص نسحلاق ى ىزمرتلا هاور ريل سانلا ملعم
 ةلكسللا هزه فرعت معهد ايكر ةماماجلا نع ارطلاو ٠

 الم تضل لع مضلاب هرظتني نم غل ىلعرسكاب عجل !حاصاي



 نَرْلا حشو اهن لذ ةرثكم حو ال مدر نكالاببحاصما لدن

 هراهي 3 وره لم لشرب ا يضر ديدد ٍلخ تر ركساني ىككن ا

 ظ ج ىزالف لكتب رفيقح يا ميرا ف مت ناب ةيددحإل
 مالل و زتالث حوزلا ةدد نم ابلص اف ثلثلا مالل ىفصنلا

 تامق ردا 5 م سوس ردفوهو داو قس ى نانا

 ” دلل عروب وها تحإلا طقس نائقدس ام ئنضتقم
 ولثرذع هللا يك,رب نأ اهنش هلبانحل و ةيكآ ااا انهحنئمامأو

 تخاكيا اهبل ئىصنلا نضرفرف ملوقب نكن ام اك
 دهاو وه وردلل يا مليا ١

 ١ رممجملايا ماما ض
 كحخاللو دحاو 0 نأ | مالاو 0 0 ّ

 تدازلا ل ضف امب تلقنساول تالا تن م النك د "2

 7 صقر بصعتلا كل كفل ادعب تدر ضّولا يلع ديلا

 طظح لضيكرللا لثأ اهخيب عن درامك ناشي ىابتصحمل تحال اوودلا ىا

 لثم مشل 00 ا علم و امهيب هسا

 " اهناحاكت: كك تركدام ملل و رهيس ى خا
 00 لنو الب طلخا ىكمه امنيا 1

0 

 مجد انفاير و ماكحح الازكك ملغ انو عم لعم حرق مثال

 1 اهانه رغم يذم نلاكو /دق هزاعس او مهحرهنلأ

 مسىرديعرما لص هدب | لوس د ايعمس ابيض ديت تن
 | سيخ هدا كانجرل عاقل لاقف فووعم ملا عنص فلات
 ةو/ىو بب مخزسح تي مح ىنمرتلا لاقاندلا ق 1 ادقف

"0 ماقلاق رع ناطر ره ىلا ندر | محل ىقببلا 3
 

 هنثأ



 م ميرسي مل ناهزس اكن فاورعم هيلا عيص نم مو ملع هنإ كص هيب |
 ردصح مطل هناانلف لق ّيرثراف هر :: وتقف هرك د نيف ةسكدبإف
 :مهدرا اينضح عويمت ثالثا لك د نامستقي و ة دم انصح لل
 ل وريبقته سطر اهاممس وريد دح دش الث كح اهيتمسقا ذأو

 متس ز الثو ناشر ا مالل ه لاما ثلث رس هندلث كلامك
 دع منت ةئالذ ىقاتعب دا تخالاو دل هقابلا ثلث ضو
 ضيرفلا ب نسوا ايلا مدس لاقف ةيب اسهل ]اسلاك 5-2 ةيبقنلا لي اسملا نم ئشن ع مالكلا هللا مهحير ثنصملا ىلاظ الو عاهد ١و مف رمجإرف كل ةرغواهيضلاوق الاو اد اكراز رحم واعي ةايأعلل نم انس تيت ريلا شن و ترك لق ىقارإا مدارلاو ىقابلاقاب ثلث كلاثلاو ىلادلا تلث ىف اثلاو لال كث مه لح ترو ةثريىلا نم ةعب دا فلخ لاب اب نغم ادنملف ٌقابلاه ةشاثي رجل م قابلا اب كلث ككرتعي راتنحاللف
 يشل لاق ارك ضي رزفلهه نافنا يدرب نأ هتف مانبال منا فو مالا ناسا خال اه عدكم ةلئسللا لبص ان وهي
 لفاوه ةلئسملا مهصصن و ل د ىلغؤت ت اكرتلا ءىسقن اف ٠ لباسيلا ل وصالاو يسصتلا فرعت و ةشر ولا سياليصتتلاو اكمل ئيسنفلا ىعتواطخملا ىالخوهو#وصلاولا روكزإلا ب اسدملا بي اريك ىؤنتل دوما ضيرفلا باسح يا باسل مقرعم دين ناو بانك اذه جرش ىف هلدا مهجر ئد در املا طيس ند للا / دب
 سل اف ضف اهيف ن ام نا اهضورف مااهطرف جرتم وهو او اهسح ةذر ولا نمد حاوؤكبصد هنم كاتي ددع



 . ةلكسملا لصا مسدد درقف تاصع عملك ةثر ولاتضح# ا ذااما
 ى انهو اضيا عصا هنم ىؤنأ بف ناكنأ نين ابركذ الكرضرف حم

 / صصخت حل عف الاولكدكف ىوس من ن اف مق ام| ال ولارغ
 2 لاقف لص انلا هدف مق لصاتئاولع اننم مسصتلا ن اك ايلو

 اهطفح نع نك الو ضرف اهيشوتلا لب. اللى لوصال«جرخقس ام
 - كهذالقب لغاشتمواساننميا له ادب لباسا وصايا
 ١" يفإ نئدانرنعلغش واتبس انت سللاو فلاب هنغم ؛ئشنلا
 مثالثو نانث اهو لوص | ةعبس اهيل َقفتملا | اساا ل وصا
 اماو نورشخو دهيراوردعانث او ةبب اهيو ةتس ىرعبراد
 قالا تانوكي هلو نث الث و نس و ىشغ ةزب اشن اهيبف تلتتملا
 مستو و رجو تنبب اكييييبست النالصا ابنا جارلاو ةوخ الو رجم بان
 حو ةروكزملا ل وصايا نهنم ث الثرلوتب لوا/كدندق هل وعب ال
 0 وعن الدقو وعن دق كورشعلاو مع ىالو شعت الوهتتسلا

 100 ا ل
 | هيف لخري ةثالث لوقلا امض لّضف أ ذايهو لوق نيللا ده لال
 ١" )وصال لمحه اب حرصنا دوا عيقا )كاملع عقفامى لوعلا
 ' ةروكلملاةثالثلا يااكدجيو ءلوقن ىلانلا مسقلا كد ى ةعبس
 ١ ناتئالهو ماهن ةعدرا نييسلا نيب بيرت الذ الاعركزلاِ اه دعب
  اهرتميما اهدرعي لوعال ةيناشلاورسرالاو ةثالثلاد
 | مالم االو ىبلزيورشع مال كازتعا لاقي اهل زنب ماهاشغب ىلا
 ظ اممبو طباخ نم لاخلا ملشلا ىورسك الذ يشلا لش لاق لاخو سكى ا
 ا ,لعج مضىأنم ضر,ف اكرعمن ىلإ ىداوب مولا لوعلا ن اك اطو

 ه1 دب لقومه لزنب ىا اي رتعن ى لب اسنل ىلع لخرب ثلا لاذ اك

 اهيإ - لياساب ظ



 هركذ اماهنم ةرثك]ب اسم عفش وص اهنو ةنسلالوا ل وعت تلا لباسملاب

 تلثلا عمدا كنبوة كما عموأ محو ذلك" لهو ب1 ماوعن ظ

 تخو ماك ثلثا و فض جوا متو نئينب دماكنشلنلا عموا نيوخلو ماك ''

 اليو مث ثلاثا سو ىمخا ترسو فضد عم وا مال سوخ او ْمهِضْي

 نيروصس نيبنح او ماكر محا نرسو ناثلث ءموا كب اقرفنم تاوخلا

 مهزال ةّس اباصاروصلا هنهعيمج ىري مهس[هنس نم مال ةنحاو
 تال امه يكم# ةشلاو لخاد مح ذك رعم كك ام دالعلدو تسلا جزم

 ثلثلا عمفصتلا عهجااذاازكو قابس مايه ركأر ىتلي نيلخادنلل

 نينث يسم و كلو فصنلا جرفم نيب ةنياابلا متو هاو جودك
 قى 4لباسف لوعال روصلازم رتطرفام عيجوركو ام ةشالثو

 رخل د اغابطعب و معلا ابيب ترك قلايهو مصق انروصلا ضجب
 محن ؟هز هللا أش نأ وعلا مهن ام تل ايس و اهيذ هكذا لوبا قو

 نيبضرش نم نوكت ل قو دحاو ضد نم نوكئدقة تسلا" نإ اغا
 ةقشعلاو مهب رالؤر شعم ان الا اماو لشينلاه كرهط اكرتكساو
 را وفير ششي ال( كذن لهن ورثكاق نييطرف نه اللا نان كد الف نآس الا

 ”لثلار ال / شع ئذ | نم معو مال ندوخاو جاورتهيوزكعبرلاوثلثلاو
 اناورشع ثا ا.رطسمو ناني اشم حيل جرت مهنى نو ثملالا جرم

 عل لادا جو ناتهييتس نيتدحاو ةدجو : نيئلشلا عم عب ىلا عهجح اذا

 0 جدلا ضعد ى لوك قعم وهو منو ةلحو ةفحوزك كّريسلا

 حىزك ترسلاو فصنلا عم عيرلاوا شع كنا نم حد بالف ديلا
 ىف نواب الورصق ان ير وصلا هزه عبمج كى معو نبأ كنا و تنب و
 ملي اع اهبف يقلاروصلا قاس هالصا مداعتءوص شعم الا

 بسلا ميلا مك نا نهنلا ى ملوقب نب شعلاو هدر الار كذ مش



 تثصنملاو | نبا نباو نيد ىرحو كش اكلثل اوا نن او هاوزنججو رك
 فبتسلاو د انلثلا وأ كوننا تنب ىتنب وزحو زكا انرسلاو
 يأ نسيم ميف قو اصلا هلصاف مشف ماو نيتنب و جوزك

 أرقرعي كورشع اهيىطنااو اوعي متعب رأ نييتتلاو نطل ٠
 كودج بس ان حج ف اسعلا ةدوكزللا تيرشعلاورجبراليا
 ميت نال نب ىشش.و رسب ىانم لاما ه نه تناك أهن طاريك
 صن يرض لضاح و فصنل ان تاقف اوتم تلاع نشلا
 محرم ناك كحد امم يد تكلل ضاةا أم ؛ ”و رصكح دام متبب املا قرتتسلا فص ىاتتسلا ل ةنباغبلا
 ن الف طققف كانلثلا و نهبلا ام ف تسلا اوم وال
 شيلا عجيب نإ ىوضني الى ناني ابتم اهبج ىخف
 0 سال ا معا ب عب ىلا عم الع ثلثلا

 3 . ىرلد اعد ن ال ى ٌرصق ان روصلل ه له حيمح

 ١ فوش ىلع م لكلا ىقتت | امى ةلياعاهص عقلار ىصلا3
 لافت اهنمزكريلا لعب ام واهل وح ركحد: 2 سنس لوح غب ةذ دخلا ل ىص اللد هج روض نم
 مهب ىالاو ىشخ ان الاوةتسلا ل وص الإ َةْسالْمْلا هنبم
 هرشعل ادقع كلوتل|طبعبسلا نماش وعى تسلا غلبتف "2 لو اهب تجلزت ىتمااهضو رت ترك نأ نورشعلاو
 لوعتف لآ نل ءامدا ممالك درغم دفع باسل لاقاك ةرشعلا و: ىشعل ىو زنعشل وتين اهثل ىرعنستل ل وعنف
 با الا وا نييمثيقشم نيتخاو حف نم هاو ّعبسل
 تشم و لبق [ىمالس اق تلاع رضي ىث لوا ىدنهو

 ملغ ظ

| 



 ف /بو ماها اكةنب ام ى تبّترلا حرش ى مملع
 ن”وااهن !«ضرا لشو تالوا ةقيقش تحاو ماو

 لكل بقل هلهاملا نا لبق و مالسالإو تلاعدضيب سك
 تافرفتم تاوخاش الثو جوزكدعشل ىرلياع

 ندوب الن انمحاو مال ناتهحا و جودريفوارغلاكوماو 0

 نيبضرفلا نبي. مْفىرعم اءرن وص 2. ةاشه) ى بالو
 تنحيف ام ةيكل خمرفلا ما, ليا عنب هرهتش

 ب انتخلاا ى وهذ تاتش ايدها ضل 1 لولاه

 بعل خورفلا مانا ممضعن لاق و بالوا ناتَقَشْس
 مال نيوخاو ماف ععزكورشت لا ةلياعاكل
 حاهلت ىتلا قت ىف بال تخلو ةقيّوش تاو
 ل ىعلا ىىشعانن الا يو شد الأ رتتسلا ىلت يا

 ىلاوت ىلع تال وع ثالث ل ىعند سشع مهبسلاادافا .
 بشع ةعسل ويشعر نسج مرق ةثشالثل داق الا
 ناقبقَس نيننحاو مجوركس فك ش الث ىلا ل وعنف
 باق ننولاو جقزيو نيتئبك شع عسهت لو هاو
 تاوخا عير او نيت لجو تاجون ث لذكر شع ةهيس
 ةرشع.عسع نه وبال فاتاقبقش تاوخان اهو هال
 زكرتلا تن اكاد | ف سفح عبسأ رلئسلل تلاعيو ةارها
 ال اند دىثن الكت نخااداني درشع ةعيساهم
 عىدسلابو لهار الكمان و عيسلاب حفرؤلا مار بقلت !نلخ

 نم تئلاثلا د نعل اد ارهصلا ميرانب لابو مي يشع
 حبر درشعمل اف دفن نال وهو لوعذ ىتلا ل وصالا



 5 رد وصن هدفت اك ل وعن الرق و ناتنبأ ىناوبأو
 ١ل. نكك ني رخ ال/نيلص /نم ,لبفام لاذكو
 سبع قبس ام ن ود ةرهرل وعنلصالاا'نه ناك
 .ىمسا كإ نل و عداضملا < لمقتلل ىضىتلا دقب
 2 فقبسام تياعا دا ىلوعلاب تل اهن المليغلاب
 - هدفا فرد ضق اول وعااهكح ق كل ىعاام لمحاف
 ملغ نيييض شلال معو عامجالارقتس اره | مناف ميلطلل
 برم ناقل نه ىف هلوق اام و لك تلق ام لمعأو
 مان اف ةيداسللا ل اع نم أبعشي أم و ميبضل |ليأسمل
 مسلك رقفاو ىرنع هللا يطر تبأث نأ بد مام اك به دم
 «رثر رلثل ا لوصالا لع مالكلا ىهتن اا هزم الثكا
 ناتشالا اهلفاو ل وعن الوتلا مهرالاك عرش ل ىعن ىتلا
 /  يهو نينث ١ نمامبف نالوا قيقش تخاو جوزك نافصنلاد - رمصق انكوالا دو نانثا ابلصاف يقال تخاوا زقبقش | 2-تخاو| نبا تنلوا تنب ىاجوزك ققايلاو كصتلادلاقخ
 عن زهيضلا ناتلكمملا نان اهوشو ل داع ىددا
 الر يظن ل ىلارمتبلا ةريرلاءاخ ا هببشت نيتيمننلا د
 نائصد اهبف ثروب ةلئسم ضب ارفلاك سيل منال
 رملضا اه ملوقو نيتلئسللا نين اهلا نضضرفلاب طقف
 ناين | نم ئصنل ١ جرم نال نانتنا نيييطرفلا يبا تن اثلا ى نيفصنل قا تن ام مفصنلاي
 ردن اذلا ق طصنل او فصنلا جرف ناثالاع كوالا

 2 نالئايم



 مئالثلا ل وعل ال امم اثنا لصالأو ايهدحار ىقتكي' نالث اللون الئاهتم
 .نيئننك طقف نائلزلا و لم اكطمو ثانل اد مل وفد هركد لق 3
 ندخاو مال ننيتغ اكن اثلثلاو كانلاومصق ان كدداكومعو
 ابلصا كوكي هن لد نم لب اعاد انا هو دال وا ناتققش
 ارح احر اهعاف جاى زثالت نيشلشلاها ثلثلا حرت نال
 الامم ااناإطص ال اد ابلصأ ىهزشك الث امه دهحأو نالئانتم
 رمعوزك طقف حبلا و مل ىقن هركح دلفو مود لالا ل ىحل
 ى ا مشو تنب و جوزكف صن معمو|نناو حورىاهعد
 ىفاللا كلل معم وا سو الوا ةقيقش تنحاو ةجوزع

 «نارنكيلا نم تونسم مر نإ تن وباو هوك ا
 ةروكسرقيرط رت رانم عبرلا نوكيا ةقيرطلا ةنسلا د
 ناكر( ى رج ذه كالخا د دحر فصنلا رعم ناكشأو هجرت ك3 مهدر ايريس عبملات نانن ا مدح خيبت فصتنلا الا ميهس د ضم ارسكا جرضم نا هور وسكلا جيان ىف باسل ا دنع

 رامحتلا جش ىف مهجو تركذد دف ىلابلاث لد معم ٠
 موون ناكمأ نبأو دطجو' هدحو دحو قاناكذأ نُْهنلاو
 نوأت ال وابلصا هيِناَهن نهك مجودش ورح ورك ف صن
 ل اوصالا همي مظانال ا ةينائام معبر الازيصا نملك
 يح ةزياهلاورس يالاو دن كغااعن ايي الا معب رام
 يعل. اهيف اك لملمتربال وركز ل ىص الك

 ىلا ةراّسالكتمدف اك لثلاو ن ان اكلك دك رلداعوا
 اهرعواباسال لوص|و كا منرك هاه همس 1



 8 ض جييصتلالكسا م
 ٠ ةحانا ةروكل م ا لوصالعيجو يا > اهسيف لمعلا
 | ةلش افقايسام ىلع ةدرولا نيبايوعصم ةعتاو قاسإكهيل
 بسس .و يشعرن اذياهه اف فلتخ نباص الثا مدقت
 اماف ةوخال او للا باب ىنالا نان وكيال اينأو نب الثو

 ىقب اهثلت ف تكرس اهي ةلثسم لك لص افرع ةبب اها
 اما مهتال دا تيوب ال ة وح ارتسضحو دعحو ماكىقد ام و

 ثلدو ديب و عم اببض لس لكل ص اى دوف الث ه ةذئسلا
 لن ةوحازئءرسو لهو ماورد و زك امو ىتدام

  ميصئرم ةلثسللا نا ملغأ مث ءاعا هناو /وسكا( جما ل وقح

 ا حصن اهلص | نم ملئسملا نكد تنادرلوق كل د“لا

 '- سريعا مطاعتلشملا لصانم هد لك يبصت عت نبا
 زكتثم الا نهرت ىك'ام عيمح ى كإذنو هلع ةلث اع

 ' رخال ماو نلتم مزلا لامانع امزلباعل رغد ةلي اعلا آ
 | باسل جدع ىرتف قب اسلا نيثلثلاو كانا عاتجا

 - "رة ملى ارطعمقنل اقرملاوا قب ملا سكر عد دع برطب
 نم الكط عاف هسلا حانت الىزلا بعتلا كرب حر ايلصا
 اع نم الك اعوا لبعت مل نا ايكماباص| نمرمهسم زخم رولا
 رلياك شوا رلزرملا لل مب تلاعام متسبب اصق ان كوكيبف تلأع نا
 لوعلاالول لم اكلارسصد نهصقن اهركذ ناك م لياعاهبلا ريش ناك

 5 مهذب اعل بصقدنم صقن اعلا د كاك ةلب اهربخ امل[ تب كا

 تاكرعسا ل وهن وزاتس اهبلصا نال وا نيتفيقش نيئتخأو
 تلاعف



 م.ىزلازم الكرم صقنف اعبس ناكرعسلل لحاولا كيش ناقدحاوب تلاعذ
 تسدشد ناو لوخلا ال ىف ل تناكؤتلا ةيلصالا متصح.عيس نتخالاو
 درس نيب الو جورلا نم لكذ صن نقف أهمسن لس ن اك ةثسلل دحاولا
 لمع يهصنال عار اهلصا| نه ةللسللا صن الرق و ةلباعلا ذصح

 تسلل بييصتلاو ظحلا ىهست و ماسلا ىرت ناو ءلوقب هركذ دفق ظ
 نم مسرأم ميار ةنآ

 ثا ملا رقفاوماهماهس وسو لانبب ددح له) ىف ىلا ق ىظنل اب ياو كولا رمل ؟فراصخخ كقول ا طاون ويضر ملا اهركذ قلافاطلا
 لهاا د رمل لعل وعت الف له اكلا برصنمرصخ ا وهف 20

 ىذا ىف لل نلأ كن اهي زوهاولا ت دجيو م لامع النو تن ح ْ
 تفرضدو مقفو ىل هدرد ملو اح ظقف اول تيقب !ولف معانص
 لص | ىف لمعلا يلا ىهتتن !ام تب ضو ةيئالا لاح ال اممم

 نوكيورسعل ى ل وطي نآكاضيا كا د نم تعصل ةلسلا ١
 َىَم ىلا لا دد ياك لاف نلف كا دوش اه ىانصلااطخلا نم
 قف ىلا يا ميرضاو مماهس قف اوبك نلا قي فلا © |
 >1 لعن اكنإو دحاو درفلعر اكن ام” تاكناىىوكذملا
 لصالا ىرل وقد تاس ردخا لمت ةرعبف كك دن ته
 نا تنأف الئاعن اكنارلوعب فا ةلذاعرتغ ملكسلل ىا
 ادا نقلا فراعلا ىنإ قدادلا ىكال ام تلحف
 ١ ىف نحلاقنى هتنقت اورتقرعيارسلاب مق ذحلاقي
 ١ ىا رتقا رحم اقاذح واق نحو اذ نحب مدللاو قل اد
 نيدرظنن لنا لاب يشب كاوا ادحاواشج ناكنا ءاوض و
 ناك قفاول ناامأ ىرهاهس مسن اننا اماك مهابهسو ىب رك ك



 قف ولات د دره أ بسر اه ناو لاعب هتبقي | هم اههس هتني اب
 :1لا نوكي نأ نيب هم ابهس ى قدر لكنيب ىظنلا4 قرف الو
 | همطعرشتللا ن اكنا منة يرف نم نكحا ىااقي رف مع
 !١ ناكتاو داك ةلئسلا رص ا ىكرقف هواهتب ضالحإواقب سك

 تيابلا تنفي اورظهول ابنه قثاولا تددراق ى شع رسما

 رنالكن لاف لط ايلاطعل ادام كاما 2ص كل مناك ام

 الا لادبمل موق فواامثي ده ؤعم كرنب اهنلا ك هدا ريح
 معك اكنا ى ةرظانلا لدا اولد ريل دائاقم )دكا

 . لارجلل امافرب ماباقللا كط ولط ملال عا ارا ثِر نحلل مي دارملاو
 يه ىل ابوهل داج هيت ل وت دويحغ كإ د ناف قدا راهظالا .

 ! ل لمح مرر | ره /ىطرقلل حادصلا صتخق قو ىهتن ا نيسحا

 ا الا دحو زل د امم ل داجو رموصنلا ملحاال دجسلا إن
 يطرقلا لاف مص اخاولارجلل يا الو ىهتن ارعحامت
 باز اماءتب دام ءاصلاصتخم ىىلأعت مدنا مهرس

 لا دجلا د ارلا نم بيهزتلا بيهزتلاو بينعرتلا
 ملكش ل فيقزلاو ريلخإ ابريقلا كطو دج اح اورتص اككءاوهو
 تأو نافّدازنما رطادلارهيا نا انيلعف ىقتن | لطي اد قحملل
 نشد ماولا فيرشلا ثيددلا ثو نيف دارا فطع امهبف فطعلا
 لطبم وه ىا را: نم لاق نا ملسو رملع هننا صوتنا لوس“

 تيب مل ينب نحوه وركرن نمو ةزدلا ضد لى تيب مل ينل
 اهالعا ةندلل ى تيد ل ب رتلخ سس نمو اهطس مق

 ىبأهأور



 سقف 5 د 121 لاس 5 ب 1 رورو د واط وسام د و1435 د. - ءاهمتيو
: ْ 

 0متم ير أ تجب همس ب هيب وصمم عا
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 "٠ منعوا ينصر هام يبا زعمما اهجو يذمزتلاودواداوب اهاوو
 ج و.حولاابلاواراأ مدس مخي ىزدتلال ل اق ودل ضن د و
 قار ربكلاا عمأب دونا اساوحاموه خجلا داملاو

 هكا

 رومي با كح هلا دق ل 0 .
 بلطْوم لع بلع هكا ؤص مهنا لوسي لاق لاقاو 0 :

 هوجو هب فيصيلوا [نيشلا نيف يراملوا يملا منوف يل

 سس ررلاوعم نال 'ارانلا وهند جبل :

 دعا اقتصار تون عواقب 23 لعن وك 1

 ١ لوي 177 2 ا
 1 20 وؤبوولا ىو قمب تو توحإو ْ

 انؤلسو | للسما ل صا ادوعدب ضوماروس
 تلك د دوف هماسهسي 0 0

 َرعلاب يقسو ا ليسا رصا و وقفو ب صاو مقفول نيصرقلا
 ممر فعلا هسوق اموئعم كلو ' من ,اهن تبل 7 )ٍ 0

 ْ ظ ظ ُ ارلاو افسعو اهسورو از يجو ابزحات اوسلو م لو سا
 راها سس ىرذدنوفو سوستعتت ارعد انيق محا ىيبامح

 ْ 0 إيرادات دوس ذل .١ ورق حالا ْ

 0 :وةسابلل و اناا ميسءوحو ٠
 ما*ةعسدرم صتو الآ يم هسس ءزجو هال صا 9

 0-0-5 لاك صحو اهرممص ريو اصلا اعاوتسسو.
 اوبل | ٍبكولاَح مصنقو اويموساؤجو ةعبر !ارلص اامتو ةيحوأ 0
 ا تاع رولا 0 1

 ” اهرصو سةر جو اءاصإ ماجا قَسسسيو ماوثنب * نسمعه ب أم

 ةمسارلصات اقبتنى ضو جوز .ةقئاول امل 2



 هيتس سة هسا 4

 3 ير ل نسايم إذ زج 77
 سخن وز «ةقفاوماز برست اَقيمشلا قوععتت اكولاؤكر 8

 سامو سوو ةيناعاراصاانبانوئاليو سيلا
 0 خيِشانلا ع ةئئاوم !!و ىلوالا ةةدياسلل نعبر اوم وعب
 اوس ةؤبحو رض أن [١ زيان دحاوإ بن نال ماو
 تس م طشو اقل طف اولاد بوالا 1 ةنيابملا ةشالا
 خفيف لوعيراوا نابع ست عاد 5ةخِور « نيتالثو
 ابله سنت مكس حورس و شالا دوعن ههانا امذص ا
 نجحوز 8 ه ببدسو حسم : ةيناثلا و ةقكاول :اولاو او ةنب

 500 ووتضو ةجيرا اطصااس ا نوئالّثو ةِعيزاوأ ن ءابباو ماو
 ه خس اّنلا تدفع ولام امالاذ ننال قانا 1

 00 ٠نسهمبراو اقم
 قد مسعر ى ومس المل و عت كن ورشسو جئىدر !امصا اني و سكب
 ا “ هننس خلا حمو اوم او والا خب اهلا ونال اهموس ةزبجو

 اهيلّصا كك كاخا نوعبسوا نالوا اش ا هوخإ جس وربجو
 ظ ..د!والاوةنيابلل هس | موس ؤجو جرالا ء سس حين 7

 ظ ماو يعور م يراك سف هو روشانلاو ةقف اولاد
 1 ونال و ةكس ارلصا كلذ رك سوا بالوأ(غ تا نوحاوةتالو وحد
 ] ةِساَتلا ف ةفئاوم او والا ةببابمللا هثالئامصوس جو عالق“

 نوجرْلسَملا اوه نلئاتاؤا د او_ ب بعت عيئامئو ةيامؤم
 هنو ةعسنلا لوصالا موصل كبي اًيبرحاو قره لعيد اسكن 1

 0 تيد

 . قابلا ناىدولاد ماهيب َوف اوم ا حبت يا يا 4 1
 ماه لاوس اوىيورلا يبةكئامملال ةئداولاو ا هديابماب ماهسلا» دي . «سوزل | قيبرظنل ناو دوعلكنب اييوحاولأو راو يصنلا رعد

 مامسلا ف هؤخا دوعوولاتن اكن! تلخاول اور اسكت

 كرك



١-7 

 هدي رولا لوول
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 ردو دع
7-6 

 ظ يع 0 لا داو ورم
 اهو عوس جحاو قيوو فكرا وا
 0 ةضالئاعراسكت ا هسلعو 0 قيفير ع

 و قي لرب كولو زيرظخ ل يو نامل
 وحلو ةدووعراستنالا ب مالاكل] عس ف كاوموكوقو

 اا انج ماد اومسايرس يم درملاومؤكو قاومت
 مزيون هداهس حالا يايبو ىماهرمس . ٌفدرْفّوُف 207

 ملاو جفاوملا قفو و همام نيابلااهّيف تبئاف كاوحا ةّدإل

 ىزن ناو هل وفم هوكو وقؤو: عبرال | بسنلاب و دئيكلاىئيواكلإ

سبع الاهمال[ :نكلوتلاة متنا ساحل ةعرسلل]
 و

 كا -- ااهن افوازام كك طعرساقن هنا يابلإ ارو ظَفف

 دوت ويمصزملا لانكا وي ة:بتبتملا نيب َمعفاولا

 ا ناسائلام/ لاتزيؤلا ات هلو ى اي
 ليولا عفموبناانمسسحا ا كايف 5

 ىسابتلاوةفاوتلاو رحاوسلاو امل او ءانيبف
 و أقىبب اسحلا وح بص وقل م 8 000 ا

 ددعو | ناموا وقبة جسرا برش سبا ؟ةيضرؤلا

 نابسإتمانم) بسرتكاد دهن بسام ودمي:
 ايه 1 يطول ل رح يخل !اقةعبواونينُت اك

 رشلالالا بضم يا ار فوثكان مازبحاماقا نوكين اورو ههنا ظ
 ريعت :وهازهو نست ىصتوهرعو هُنِلِْيو هَدصْسَكا ةيبوكلب

 يي لخاوتسلاب [رمتع ل وربع دو طاتملاو ىيموضتالموييوغلا



 تا

 الا يا تراعلاد ارعالاهؤهزرب عدبالا بسن !(تنعا

 + د

 اندحلا
 ولاه رسكوهّتلا ءوحُوا ب - 7س ا

 ا مولومو هاندا هيلعطلشاذا
 ءاوسملا قيرعت يك ا رشا انهت | عافتلاق سبل
 [ قاومو وعركولا ف هرعدد انضوبكا [رهرْ مص فد ناؤللا اه

 مانام امك لابو ناد اوسامزوخادوعل ب
 ماَضَبا د اغبو ازجالاؤ مزج ةَفَّماوما مهيب نوكي ناؤللا رشم
 كد اع اواهربكا امهرغص اىغبال ناؤذلا امه ناقفاوتملا
 . ومالك يفبو مسا ئفتالة بنر الاناق حسو ودور أكت ا 3
 1 نرسسلا هؤنف يوحا َحَتالق يبو ئييب دارعأ ةنالَئوؤمجناشالا
 ظ دول د ابل اذوعلا عبازلاو .ًاريشال اناهييعورجبو جقياسلا
 1 عا 23 :ءةىع ةكبتعب ُناَملإَكمو نانابنماع# ىلإ ىلا

 لايعال ابلاعل اي
 فرذام نايبو اهبف ءالكلا بيض وارقو ةبمرملاو ةيناسكلا
 نمةيسشلا تلعاذا بينورملا سب ق طلاىم 220007
 اهفافواو ينيقموعلاوسور وم تانبشما ! ين بستملا هؤه
 نانا قبتشلا قب درفلا ::2خاقيرفوتوو قيرخعدبوا
 | ممل ايس ووحال !قوكمت خالاوع وب فتل اواوحاداووكزسلت
 تكلاعز ال وعلاب| حلمى تو (لعتمن نزهلت لاو ياوعب سان
 ووولانلَخ إحْسْل ئا: .ح امم متنا نم ذحد قاس ان
 اماما يطاق عسلا وص نوي ةرضمالاقع دب فشلا ريكا دازلا
 .*.5باضاكؤ ابس امك تلاع نادوعلا,(.نلبسو ا ةكسمل اياصأ 4
 قال خازم اولا اق يولا عيت نيفقاوتلا تملا
 0 لاب 0ك ا انالادرملا ىف
 ف و اولا قرط لاو لان اتاعضوايأ
 لوعلا اءامرةلبموأ 0 1 ايئوخالالا ىاموحأ قضو برص نم

 نلاعزأ



 ١ 020000 خ لسعزمل
 ك رو. هيي مس ممصت ,

 3 ا

 . ف قنابملا دوغلا يستحم قابس ابك عيسلازيسيك نال تنامي .
 روت مخل لق تابلا يناثلا دوعلا و هبرم اوحاللو تتنشلا .

 لوعلا |علسوؤ وإوعت منا ةلسلا صا هن ض اور م ميسا
 ةلهفاركأ سن يل ال اف عناصيالىا نهاونالوكلاعوا

 ىبوم كشهو 1 ةعغئاصم اناه دالاك

 من . قلنا م اوحاوفو دزالا ثسنملا و امها كاَذُم ذك تْْسَِسُع

 . قس تجمل مس انهاجاجي اا 0
 رد نيهسب جحو و .

 هامان ىصألا لع 0 '
 ا ع مسك اَو | ب

 110 ب 26 11017
 0 نموحاولاانجيا ارخانف كلزلق ارخ

 ٍ ضصعدوو مضت نارئح ا ووكولا مهمل اويتيا هت لعاكديبلا ظ

 همالعنا نوم 01-1 ل ىوكللا مهسلا وحماة داو وع ند 2
 ا ا 6 3 3
 ةاةلانسلا هس وصح ام وهف ب ّصلاب انا وك امو م 2

 مجوالا م هبوب تروا يد ةلُسسلا هس يض ابوفوؤص خاب 1 ظ

 ع رجب اهم بيتوتلا حرش اهؤصعب تركذي زو يضرلااهركَذ لا
 2 ناكز امم يسلا هزبحو لكلا لصا نم قدرو لكذضح

 ا تك وف منا ناسك نافجت ا ظ

 لسا نهي وذاكنا 0 اف ةلبم ا وسم نوفا '

 كاقرمجالا هدومي حج ** اوت يلو عب اسلاخعاوتلا)



1 
|! 000 
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 هس

 ش 0

 . 3و هاب يصح يح ب معد ,
 ة+ييدجمميمب “7 لع سخيدخزازج

 دباب ةةانن ات ودي سيلا - سي

 . الليدلاو لما مالككاؤع موباليذل ار عاادداو سرور ْ
 بعلم ف اذاو دمع تاسلي يذلا د مالو سالت ود

 قع :رئالكنال ككذ و قاسوسع 3 تع انتا يف موت - يفراسكتالا ذل افوف نام تنزه اد يحن اعيش ظ م راصح اييصق انين[ يطرفلال اق عيلبلا 9
 وقتال اوحا ثالث ذهت م 00 اقع قفاوت نا اماو ةَوفاود نااماو دم اهنسوسسب اين نا اما

/ 

 ءالا ئم ى وجاف ف اسبو ع ئينتالصا 2 اتسالنبّقدرك يفع اذان انذتآلاّن | طع ءروصلا ىداذ لوصالا رابتعاب تزظت ناد ١ قيردنعو عبرا روضلا تناكومرعو لوعلا 7 ليو ند م عنا ةتالثَي ةعيداو هيجل 0 درالا
 ١ هيام انوه هس جو خجيرااهلصا امعإ ةِساَعو تجوز 05 | ةجست ىل عمت و ةنبابللا لن ابل هتالاهيمرزجد هث التاهلصا ماعإ ثالث مالقوحا :جئالا |ىغف الاثم مثرع , هون ان يوبرت لعراسكبالل نمت و ير رقت ازالوص

 ١ امعا َةَنسَو تاونح ا“ نيذالُم 0-2 ف ةلخازملا

 انواشت اتسم ام انا قس دن قيسستو تاجور
 كا معسنوف ومتسوّنبأم ئم 5و هني ايما ةنياسللا
 نان منازع 2000011007 امو مالةوحا ةجيراو ءأ 2 3 هاض عي اميممل قرع قبو ىم اهسسو قيوف لكن بي ةيابتلا يلع لك
 اكولو ؛ نَسع نعلر |ىدوصتو خفق اوما ءلئايملل

7 



 ا سوو م ع بسس

 هه

 فارما عطول لانم تناككتماةيائاهض الل
 8 نسب ريسو هيب اى عنو ةعبدر !اهموس ءزجر اكو

 تتاكمالا عمو امم مالادالو و ئد رشوة عنو | تائيَوسلا

 ورجعت | سوح أكو خفف اوملاف ختفاوقلالاثم

 3ث ناو مال قوتحا سدا ا «قينامو ةعمر وم

 عاد تاق يي ساو نم هينو ةقف| واو خالل ظ

م اوب ناش اوهدو تادكلا بيصن نال ن انشأ
 "ينل نهو دوعؤ

 قيبابمةّعسوفو ئرعلا ثيصفو نانث|ةويرالادصَتَو ٠

 1 يح نالئاع نائثاو ٍناَساوا صد رعب ١

 مق مل | ود '

 0 ودعي ا 7

 اأو 'هبناشو ةبام ئموص

 كسا ةوح] ةتسيو دي اج

 سمع تر و ف احوذ عي || ردو وبه هس نك 0 5-3 7

 رجعت ومالا يم فشاحا



5 
 تم >َ

 لصا 0-2000 نانا ل ونعاوب :قوتوومو ةلشالا
 و اىحالاو |هزهتهنناؤححفل 0 ١ كك 14 : مننا
 2 هيي ادعم ةلسملا مصانة
 د.( رس دل للوامن دواس ب د جك لج ءاوعال

 00 رف هالات اجر اسنمالا ب علا هلا 15 ا ع

 8 1 ا لا تعالو فتح اوت لعلا 2 ابوعترع

 0 ةد ايل وييرطلا ل عيه قيرطلا 0 1

 انذلا فق ثراحالا» ضو اذ |ةعانقواعوسترس
 ندلا 0

 ل هسا /|ل قمح لتنمو 00 ز سد
 را وسم رمش وح هههاوج وبثال إن الزب امديمل |ي2ىنعب
 2 لوو لاس هانعُ قفل ما سيو عيش

 د يادوهجت رى ادل

 0 0ع قو 5301 1

 قؤفلا 1 يسن داو ني 97 7
 ظ "6 غانلاويرتلا نيبرظتترش مناكم هتنو تدناووفكو املا.

 نينزظنترث موفوواق يرعلا كو تيثاو ؛كلوكه ساهسو
 | ظ ِْ انعم ككذكهش ارسو عيزرلا نير كوك ماجسسمو تااّثلا

 34 اررصعت تاحيشملا يبو اندارظمل او لو الاراتشاا وعن ف
 4 ا م فتكات |رلكشلا امن ناف 77

 0 ئ4 1 1

 ظ ريس ءرايسكت / ةيغ 31ج

 د 1 0

0 
1 30 ١ 

 ار

 اج
34 . 5 
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- 



 1 ا

 3 أ

/ 

 7 د سس سيقان عسل > . ا ب كك
 ةرتلشضس تحسس امس ل ا ل بس عل سس ا مل ١

 ١

1 
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 * ةقفاوتزأو اءزحاو طسسق ا | نحاهريكأت
 0 هبجواكتهلتخاوا

 لاير ضحاي اهرب ]كلع وعاد
 0 امم . أك عرس 176 0

 ب دوس تال صختو نك[ | نار
 ا

 0 جووبصخ
 ها قرا و لا لمتسصس
 ب ةوخا سيو دادسوت مدين خف نينالو ةسسوصا فو دوعن لا
 هنو خس اهموسوزجيإ ة نسا لاصا امع و ةسسنبو ماك

 و ةوحاوب مس 4 7 0 ب

 2 ديوب 2 0 امل هت 0
 0 هس لد ويدص دلتا

 نيدو
 5-5 0 ترد اع 2

 ريا بحد تادج يراف + ١
3 



 هريس ين

 « لخارتلا

 اهصوساؤجو لوثالثوةتس املصا بال هرنحا ةرسعو تاويل :

 2 عنو و رجصا لسا لكَ ىناتبإل) قرف ةعسراطع
 / آمنا اامدصا ةَقْبفَس نع ةنسو مالت اوخاي امد تادجح عيو]و
 3 نعبر نيوبدد احا ا اص سووبحيو شع ةعبسل لوعتو سسع
 بك رجس د تاجور : عبو ايفون | مالا هك ينو وست الانو

 اهمصوس خيو لو رعد خسر ًاياصا مامعإ ةنعستو تانب
 1 يي [بتيامواغلاق ينال نم عصنإو نوسسو ن «انمن نيا
 كاوا اغلا نحت المرتل م تحت كاد عمو منو قيرتإكةقددلائمقرتذ عدوا نكخلائبت ةيلاطلا

1 11 

 ظ غ1 0 اولي لحن 56
 ؛ نمد وي نان رفلا للطصاؤفرخا كايبناب يرش

 8 "جو هاظى ولد جالطضالا ةبس اسم دي دوال: خئرو هن 0 :
 توي ة انو طفق تبم لوالا هد سو ىم نوم ة ةراثك ككوررفت او ١
 نوهت لع ءالى انو لصلاقبفر اصمخالا نكع ه هر اءقمتلاخغامجو ورثكا
 , هظكذإ وتلاقف وحاول ًأاحيلع اهتم فس سم انت !لاوحا ٌةويرا
 - لبقو اناا تيلاوهماقل ع خا تيم كوالا تيم اه سو نم
 ل ب اسمك اهكخ انكي زودوالاتبلا لونا ٌمرَسَفْلا
 ا مسميات ايزل ياه صيس ف عاوبفدالا
 ماتم باستلاب ابياموتايف سفن يمتاكدلسس انلآن بلل عم اوعا تين ان ىرخا جل بسم ينانلا تبل] يا مل



 ا مارب و يسوم
 ب رالداووشع ع اسد اماواهتف وي ماووتسلكسسم

 ظ ا 'ياثلا وسم لف واا بلع تسبب دوال ةلسلإ نميئاثلا تملا ايس ناو لبدالا ورم نص امم خزام ا
 هّلوععمو وردا. ةيجوعتم هدو تي وف دلوقت ماوي رق باتا ايل سار واكل تيوهوك هساييسيا ." | [نرسا يناثل اهنبلا ءلسسم تت ناك هانفلسا يسمو 42 اا ثيل ماب تاس دهؤفال هبا والوفد مف اولا اقنلا ةبغبكو يبو ب اسمان ويضوفلا ب محيا 0 اولا نق فولاووجول انئأ ا زجل يبا |ًةلَمسمقددى | ونولا ال

 ل هيباثل ةليسلاوا |. عب”برضادا موك :يكوملا دولاواوب ضار
 مينو ت وقال طق زيا بنام ناكل 0 اوماوالا وم ىاحلا تيما ,:هسانلاة هللا يبو اابروشبوأ نا اىاةعن ايلا
 لخادم الو ةلتاملايناننال هتاوسورلاو ار ماسلا نييتس]ةيءاسلل

 بتيابمو | يتاوموا متسول تبل مايسواسلا 0
 دراازات ةشاتلاد بل والا ئماجلا ئخانلا اهكوالا أ اهيظففووا هيناتا صا اد هقدا همن فلولا اي

 ا الام ونمل نك اشلاو والا ةئ يور عساي ذره ىمسق
 كك ركووةرقفاونلا دعا, قفو وا نيالا وتع ةشاتلال كو ابو صم
 نياسلا وع ب لوب خِساَتلا ةلسلما | لوالاوم مم كنون

 روكؤملا بزملاموصحاُ اية اوتلاوتع ارق دونا 201
 اًسقفوؤدا يناثلا نبل اسلاك ساس قرارا كفو خم 1



 هيوم ارسلك ايوومم ةونخا هب افا : مل زمو هانم ا

 7 ارم ندرك دقو وت ذاوتلاوتعا.قنو ووزن لاو ع 7 ا/
 : هليل موانلا تل بسلا ةسالايهو ردا ةاسلا

 سلك برضلانمؤصحاف ءنيفاوم دوما 0
 ضوؤلا] هين املاك قر ان سرس 0

 ا يم ةهماهستب

 ' يسب ومرصخ ى سواد ]و قنح انا يمه انيسلا كلم

 ةنيرول او مصحعج نا ةحاتلا عل تالا ألام اع

 ب ا معان *انعونيصى واس ناك
 .اهبتتامهلا ةءانل ع جلا ةقيلطلا هدفت

 1 دج واو ايس ا
 : رايد ةطسلا مق ع ا

 7 0 ب وع هطعب
 ا ا 0 ثكوناواربَذ و فترافّب الاد

 1 0 3 قفاعتلاونياسشلاو استقنالارابتعات
 نانثا مال ازد ا 4-5 ةوسنم وميت لاء يوت هو( هلا

 هس والأب يلانألا تبملاماهيسو سس مو اًملاوْءسَجوبالكلو

 اؤتغ نمر تعود |نمار)ةة خاتم اريصنت نوسفنم ةست وع سمو
 1-1 اننا ىبانملا نب !نمنئالككو. هسه - 4 ايلا اللو نائم / مالا ب ص

َْ 

00 

ومن |ةنباشلالانمو وح روهكذملو
 1 ظ كاوالأف نبنباضوبألا 

رات سيدو لاو نعام 3
 ا 

: 00 

 لوم ةكانملا 0 ضنا شدراا ا :
 ددوإب نانت ايفو خب اثلا عيجةيز اث اوال يفورتتع

0 



 ة بصح خير |نعجاذاف تعم يؤلا معك رع اما ذامعم ندا لكلام ريف نسي وسي دحاوو ةسم و والام تبلا نب الاوا ني سوم ماس وب .ئوحاو نانثاىهو متل سوميئامل ايبا ٠ نمزبالكلو مله هرضعد نينا عيشاتلاعيجةسخىلقتلا
 ىباىح نذل سوة سنو ٌىلدتم ا بالا هفصخذ شكو مالا

 | لوم د | زبئس ادقدودا قلتي 0 الب: “و وس ملا روص ضعت ةىماولاناثسو مي مرعلاف ئجاملا .٠ هننمم ن وصام وهو نسرتسو ةعدر١ يلا ناكت امال ندإلا ٠
 : ْ ش

 ةلرملا 4 : ِ 2

 . ةرحاهبد ٌةينأئلاو ناس تبل | موتو منيو بالا نم ل1 ةددسرم والاف ء )لائق نم يننملا ىؤحا تنام تح
 ْ 1 5 تيا ما

 وم ام يبو هذ ةسانلا صم رتشع ةبب ال امن مرعاك ن امثا

 وروم هؤخا هن انثلاىم مث مومو بس انل|ىدو شو ةعسبتت 2 ايضم هؤنخا وألا مس ا ىث حن اهتسن سنس جير ] غطت
 وحاو 4والاوم بالالو سعات امجل ركام [ميعجاف ختالا وحاوو ف الز خو امنوكب ذساَحلا نمامملو ةعستب خيعست يف

 . ”قوالاؤم ملح تنبللو سنن ةعستول مف ة ف
 م ضتنقم جب انا قماحل ور شع ين امي يعش مز انتا

 حس لو ىلوالا و ةوست خب انلإ ىصت تضاف غصخلات َنَْفَ :

 خدحاو ىلوالاىم الازك يبان نبل | تاواطجمب عتووفو وحاز

 واو ية رعإ و جونوكب ةيناكالنمولووعستب عشت هس

 حيصسصبسس 20 رمل 3 0 5 _ مث ,



 ن

 ١ وشو ةجدزا عمجان مرتو وةإل ركع و عستو رشم ا نومج اذإا
 ١ نيوبا فلخ#: 1 لا

 اني يح ديول | خب انلاؤرالز اك خنانمتئب از

 0-0 هلم

 ا اي
 0 ىتحولوللا -. ب

 قو ذا ساواؤس -!ذالا تيما 0 -

 1 مارا بابا صوتو بيت تكرعإذ اول افك هتنطقوومام ا
 | -هورصبلااضق حمود نا|داراانهناككذ ئدلاوس تح ا

 يوفلاوفلا دماغ تال وح 1 لاعب دوج

 0 00 وبا كاذؤ اى اكوا هجر

 ظ زون وصغلاق نا !١ابل افق

 ظ يب ا 00 لاعلا

 0 / ا نر مم ا دب

 ١ ىلاففيضاقلاوس هلاولافف هضم افوو ئعصّمسإواهغانشم

 ١ + م 200 10 ة0الب هويه طخ )جمعا !

 يأ اعاو هنفلسا الإ تالنخإل م سكان نى مون ماك
 ف 0 راد اهينزح عيل سس لكن املا سلع ول

 لع ةمسقزمرصفلا ومد لوط أ

 والا ة برو قماطنفف تم تاماذاامف ا 0 دول ورح ا

 نئبس ئعدر ال اوساؤم كاره علاؤبق امتنان

 خوماشالا ١ ٠



 ا 0
 انا رس اطنركَو ةرتتع هيخو) لد
 د انئلاسإ 1 ا ديرب ا

 قطخبو ف
 0 بساع وسماج

 و 1 ان

 0 4 7 وي د اوم
 8 3 000 ا

 ,و حبو ز نع اوال أم ع قى منسي ا دوافع :
 / - ٠ والا ئمءانهتاون ب نسوة جد ::|ئمور كس ]ود
 1و آلا نموت وم نسنسو نس ١و :ةوطم ئه نصت هيل
 /, رستعو ين ةجوزلافدحاوؤت ةيناثلاومواوتس بمص

 2 ةس اللوز وسو هس شب] 5 لو زو رششو نب ماللو
 0 0 قضاوت تو اهتل درو نناوفب ماعلا تناموتن
 ةفئيراو هب .امملكئمثالُنل , :ييلوالاوماهطح
 ةشملاثلا قف 0 يب ل 2 1 نيني

 قفاوب خب 0 حل“ 0
 خمعسنبو ةنسو نسكب امو تناوب عبر ا



 سخيف ةدارلا نسوا عير ب ضدرالاتاانازم يشنملزز
 دهس ةفيراو ناس امتمدالا مأ يتلا لولا بجو زاك نيتسو

 ةَسجو خب ام ةنجدإولا ذلو كلون. سلو و ااطتسةشلاقلا
 تملوالادود توما باولو تلال ءاالو يدنا

 وشو لياسلاراصنخايحسسبو طعلاو بقر اصتخالا ْنِّك 0

 : دن ونصحت | اهنسم بيدوتلاوةيضر افلا حرش ئانيركذ عاونا

 لودرسو لبق م: هنو نم ٍخ كوالا ميدوم

 0 3 * 0 ةيدصعلا
 ءاوربجر

 ١ ا ام 2-4

 ١ ريغ مطقح د الوالا فلو ركو اهرامتخالا تحررت
 .ىئع تام ون اككزام 7 0 دمار وج اتحادات اند

 ليفراصتخالا [طاهخ حيفا بنت اوم
 رهراصتخإيسبنو ليعلا وهداضماراصتخ 9

 انصتالا من - ةانأسلا عيت وجدو جونز فو راجسلا

 ناو ةيضزك ؛قفولا )صن ]كوول سلا عجوتت كاوتش :
 مخه مدؤمؤع تنملاتبقوت هللا مشت طدعف اهنام تنبو
 ةيديو إل عبس نينش وم ةضسانلا اهوحاواعبما

 .ناكرششم ناببصنلاو روسو ةّدشندالدو نعفتس ْ
 مسيل بيصتل كو ةيعسن اهنمت ! جلاسسملا مجوتف :نملاي
 قيبذتايا ةحمزلا بيصنو ةعسس اقبالا كيصن حوف
 مور اصمخا الذ اهتم ابيصنالااروكابصنالاتلونَس 55

 دارا



 ا انساتتكي تلعئاذه مديرا زكا دارا
 رت رش هىتفب اموؤنم ا ترالاؤع

 افق اف 6 لاه اوبق جاوم هل مايا
 !تاريم نت وا

 ذك ياهو انخئالا وم دوام سلو !كلز دؤفمللو
 هطرغلتلد ما حبمتشا اذا م اطلا تح اوقومو |«

 ل ارموتم ةددحلو رشا ضنا ةولار وصلا كاكا '

 0 ادام
 7 ملكا الولاو وّةموهلاو ةوحالاو ةونبلا تادعج عبرا رص وذ
 خففلا | بتلملكوا دالامو بنون باق اههوحإ ليسافم اش

 7 يلوم الوكت ستر ماه: يكقمإلا اووف !ققاثلاب
 قم . رهاظيا تبل تالا 2 مع الح هن ىولاؤم لا

 د جل هدي ايالكتةسب اخ ونوكو اربلاو داكشالا
 ال ارح وقتل !يهعيتمكلو ةنرولا يب ةلوتلا اة ضو

 وااو يوكل ريحت ترد شاركو
 اوللو مَن ينو ينالاببصخ لت وما د اي هيج سم عب
 لبو فعلا اد 200 7

 هنروكذ منك قسعش يحبو 9 م
 دبل وقينلاوأ دبا هك الو

 و" طتف ف [يهرحإب فاسو

 ا 2 محال
 نر رت بوو يجي يس رعيحيتس+

 داو 50 ال ا



 م طف اهيمابوا

 امب

 ١ ئقوبو هل خخ داف ملكك

 لا

 قكونيترصال ار هعسومو ا اعاؤاو عسل 7 أ
 وببالو لصاعتو )واستب طملاوا ماضتالا اميه وكتملا طوكتمملا
 ة2اؤا هلكاكشو ةرو منا ان 5 اوقنغدو بهاوتلا نايوحتم

 ةرامثال اسمو املماغنس ءتويبالاو ةروكولا عرب وئتس كرو
 0 قتعموا و ابواستسإرميت ترون اف كذا

 سا نيون هلاوض وه اة رج انوهاظلا

 رضمإلاناكرأ :رضالا هونج قدنللا ماعد نا ةييفْسحأ هؤمو
 َتنِصْخَىَنمْتوْل ةيككللابهومو يت ف قوب الو ابن طعب الائنال
 فمنولت طفف ايحوحاب تسون 71 ا ال اوركذ

 ع 1 ناةلب امك بهؤم ١ ومالافايواسنمن تو ارهبممصن

 ريفا و ةيضاشلا# تكن جونا الاكك هحاضتا ع
 ظ 0و وقتب نرياهوحا كاوحاوهسخ قسما خب بن اثه دب اذإلعا
 يدخؤمادلود تنبوودود اك وسلا لعخشونالاو ةدولرإا
 5 امه نخب ادلوو تفيلوشلا زو وكول ارب دّصسب اهشان
 طغت ةلو لاىوب دفنت فرياهوعدإر هود ب ارذ دماو فذكر

 باولو و: نق يبمشو جوزك ه بسك اموسم >ىدح حاولو

 ىعام اقارب اسم باسحؤ لان حبا معا داو قدح
 متئرناوب ووجد و طقغف هن سوك ود دْفَس للسما وم

 . وو والا بستملاب ستائسلا يرن طغت

 ع 9 ةسصشناوا قارا خر ع ف 0 -- ندوب وقملا ربت سلا ملكك عرقي

 انوي رثمالا ع 3 ةيبمنملا يهوؤم ىلعاماو
 5557 اكنافؤابلا ةيرولا ةبقدو ضال اوطعاو هد بجو قنا

 وبواعتسب



 2 موبكلالا ني
 ةحم اجل 2

 لة 0 عاق
 وسن وفتي غنخولوو مضاد م

 6 هن مقرنا يد خبو وساد 2 1
 اولاوؤمنت | زكّسم ا طفيف انوسع

 ديول هه # ريض يقال ا 0 مف
 كنس سول ول| بوق قي ياو 7

 لس [يفصن يع ننصح لا ويصدر شرا روق

 تمارا عساه هن تعظم 0 7 وم
 معا مهداز كآَذ 0 ارضا

 40 ا حنو نموا ل

0 1 
 ىلع اًداهتجاوتومرضاق هدا ونابعي | نوب كام ظن وح
 ٌفسون ا لوتوهوان مشؤم نهم هلاوهاؤهر ةٌثيبتسام
 عيصلاداقموكم مامالالو اوقدت اقل ىباو يؤلوللاو
 م ءالنرهظزانعب قح و هنومر فب هوم

 جالا |ئسكل قب ديصلاةينعلا اذه دولا ل اتركك
 يوت لاخا ياو سنا هوذا دملوق | رفلالعح



 ١ ليفك ضال موحوبوهر اسنيم
 1 0 لربعتلارثحال زمجول 0
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 >4 الّير ئميدرونعل | ديف اايرجلو نمفايلاقمؤوحار ' 9 لولاة ةنرلع درج كالا تالف تالا الف 27
 بنما لالا ناقوفتس عا تأ تايرعتت 0101010101 01 7 البزر توام داندتع الار كلا دل مالا .ةلاقلو لاقل سرج ج ولأ 1

 قيتسا مدارج يش اولا تااهمسد ةمْفَملا

 تكالاخوت 7 ياواد باع ةتس مسجلا 4
 9 انطتلاو هل 2 تالاغابلنلا در تاج ب ءرفمم برو <>

 : : لىو : زور خشم ش

 .ًك زفت ميسو لوول وسلا نالاسن بتدالولا ةفاكلا 7 دي

 0 يا نيوتلا اواّدب اندكاروبلعؤوتعوا ت ىلاباغتعت ك1

 0000 .وا يرد جنسس ئم حيمصن نعإوأ 472 دين 1
 :ءاولوم ا ئيبصعتما ءنبصعلر ,بثعالول كاما هل 1 د
 ٍْ 0 البقول عاب البسنل اىالولا ف الانخالا ٌَ سوص يحفر ُناع ان

 2 م ها ايتن الاركلاونبعلا ل مولا كبشيأ لو هد فيم كو 402 جبسم
 نبطي و د ائاو و فبتعتؤ بعلو هنيبتعل فلو دافحاو 1
| 

 . كفن نالل

 < تالا اع نصمال اراإ 1ع هس و ب7 اس بيئوملا حمس

 ا ات وسو انيق, ناك هه قرار النا اهترحأ

 ١ ىرجتد ش



 ىئاثلاهرتلا_زوصالا قع يبلعالك الو كالا تيدفو جون ناقه رودس
 :اسآف او ءيمصلا لاهزنحال ارحب الا نوكيالز ارو مال زوملالولا قوت ةس
 رمخالبالاو اوملالولا يلعن وككل هن ةرحمالاواقتيسع بالا نولي ناشد
 وسلا مامالا لاق لوالا يصعلا هسكعك يدوم ببلعتت الو ا هبل ابسمب
 قمل ,بلعالو الذ قسيو قر هسمؤم ءرر_ ةضوولا يمنا هج“
 8س ابملافال الاهدل وجو اوس قبسات لوصارباس و وم او يبا
 هاعبفر بألا نامولد بال[ فوه 4 الاهومزمالولاوكاولولا ةايحوبالا قنعاناو الا ونعم ٌةنرووجهؤمنربالاوت ام ناك ارتمملالولاف ' 2م ”«قم مالاواغيبقد بالا ناكل اوهبا ىلول هو الودويبسودوب اواناوبمع هاك . هداوب اولص الارحز اكاد امام بصعلرمش هئنعل هوالودؤانعلا
 يئكَوِير بالاووكل قنضولووبلا ف اوم ل مااطمو قع ربل قتنعو

 رعب بالا ت امول اوه اعفرنبال ينانلاو بالا كوم راو وم نم
 يبالإعيبا عشلاعسام م ناحجو دبل يوم ا! هراوج اك لل قتع
 اصئعلا ىوشن ا لعاهملاو ىوش ادارجئالا تلئرارغالاب وبلا عطقو
  قيتولاكاماواقدوصفلز وهو فرالااهنسم ماكحإءلوالولا محو نامل
 قققسدال درو بحاصول ناكل اف فتعمل امك ااكئالو بسنب هل ثراوالو
 برق |قوشعلا ترو نمت يصل ابحوش لا نك [ناكمضتنعل .ىملّقابلاف

 قضي نر ناك مف وذ الوريؤلاعسالو رؤلاب لو سف مل ابونعم ا تابصصك ١ كم 2 7 :
 قمل ب صع:بصعلالو د وجا هينا قتعم الا ونعم لا تارصع قفلت ارمم الوازكشو هتيصعل مدا وسعلاق تع لف بسنلاب ةيصع
 تدلوو اهنشليبقرش م ءاسماتجوزتاذا اه نوب اة صعيكب ما ذ١|
 يصد عزان دام اونعلا شل مت ها هوحر يني درأم ا طبس نب و لأد دب رئااركو نو اهنب ال ةبصعناكبم ىاو امل ةبصحجد يسيل هنال ىتريإلاد طئقرموكوم ااهددو وى يعيزب ازعاهقبتمت :اممئادبع ند تعاوانبا



 مب اضمالا ركؤ دهم هلآ :تلعاذا اهي ملاكا اط او امج وب صاعم 3
 ركووهؤلاق بحى معلا وكب ماؤا قنعم اة ب صعؤم كويؤملاطياض هللا ظ

 الاصاربؤلا الوب ةز ما تالا امؤياسمم كلذ اءاوجرخو قيتعلا
 م عفبتكو هدلفحاو هدالواإعوالولا فبتعإتوملت ةزما كايت
 2 احيسوتعاولامّجمو تابصعلاوحأ ككد يلا ةراشالات موقت وز جلا"

 0 ههتعمزيا نطختو قبتملاتامعجوباعاوهدحات ام نب اوعئامو

 م

 ا

 ا

 , ' يذلا نالركاكلا بالا نإ ياي 0 ْ : هفإ ءال نام هه 6 7

 1 فتنشاول 11] | هوجاعناسوقت سحاب اق تعلا اخإ ن [ممظال انك 5

 1 1 2 5” ف : ٠ 4“ . .. و 110 هلأ نى ومع » 5 ْ 0 1 2 ْ

 | مةجوصوواضفلا اس يستت ههتعتل طرضاق يبادر 90. +
 رمش امشعؤتعق اهابا نس اووب ١ ىوتش اولا هاصقلاخلسم 3.1 ١

 و 3 5 « 0(: م. م6 : 3 1 مم 7 ؟- ف 1 ْ . ا

 ص 6 ضرإ ىبتاطزع) بسنلابقنعلا :بصعمنالتئبل / ا نحل 0

 اهرثلا ةركذ ةوشكت حابمالولا فو امييبستعلا و١ اول اذ 0 2 |
 عدلا : عع عا 4 ند.“ | ش 101 يا 1 و
 - هود اؤعلا ةمس يف: لاتلاد . !بيّترتلا جسم 4 3 00
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 كراو لكلام 1 يارا م ايليت 6 1 عارغتسإة ريكو صاوفقتلا ةبسسانسلا داوشا ةىررالا عة . هداه نوبسووف مدقتام ضل هزمت : اولاب ذو ميل |
 75  -!هقوتل اوم هلام سنك

 يي ناسإللاال#ب 20 0
 و دولا لكوؤمهنصحر وكت ةيسشا اكن 0
 ل يم يراد دنا فدا هلو اوبعي ةراترج
 ولو دلبلا كلذ ف سقف اعأ ملول هر وهت
 يا يحسب بص اكان اند ,ولإب ىوقب امواؤفملاك نكمامم ةلرتنانوأ ,ةراتو ىو ازاكل طيرارق ة جير سدسلا مالا
 جوع ر وقف طيرار لان لعالامو ار ختمسف؛ ءاموييسدتويراوا

 الاف نلتاع ةلوتلاسن اك نار عورتجلا نيف زت تاي ظ نورية قدر اهرارنخم يك و تدعو خهد ساويهو طمدارخلا 0 1
 هوير اواالثم (جعنكوملا:قيوباد تغبد ةسيزكل ل حانخال ضاو
 اولا وا طارلا جو ,خو لس الار ةيدرا م الروس عانق ]تعبللو وت 0. الوحوزلا نيرو يدر !املصاوم هلا سما متئارا امد نو رشعو

 ارد ة عدرا مالو اراد رشعانت] و اجسعلاماط ]وضرتسانت|ننبللو معد النو اجملا ماجر وق نال ول 0 06
 رئاندة سوا وصلا ز مديرو قسم بال هرشان دوور او اوبعلائم ؤ

 ةحواة سم قلرنلا نمسيون ةخلسلا ةيراسمر سولو ناككاو
 خرج صنم | يعي صاحملا عم هدول زمر ةكرشلا هوقر ارلكبيصن ب رضن نار وهشتل اوه رلوالا هوجول ارث 5

 هنالز و ةديدفسا ثغإو ماو وزير هلهابلا يف ترو كول ام ظ
 عتس نؤسل | لصاقأ راني دنيرتسيو نجر او اداقعت ارتلا تن اكوا
 رع ويدل )4 | نال جوزلل ب م امتلدوعخد



 اهنلترع وما اوهسسون ايئاوصحيرش انولادوعوا طا ايلا

 رار اند ةعسقواراقعلا در تارة ميسوييمولاوب عت رك

 ةِساَموف وصاح سقاون يشعل اأو ينرالا 2نينثا مالل به ضاؤكروب

 وبن انة تسيواراقعلا طيرارتختساهل كتب املا !زوهدراو

 اضياونيسكن لم الار هب اَنلاع غن امبعاوهو ةياد الالضاوشو اهجمو

 05 ةيسنلا كنب اطار فلا جرو وتل وشاتوجبلا ويخ ىمةصحلكبسنتلا
 0 علل 1 ءارولولالاتنإ عك ْ

 001 لوس انما هن ربرنما اوذعبرلا اعيرملف انمواوجر ولكي

 ١ ساو كوك لانو اهينيو .هلوتلا ع ددوكدل تلق تشن ن اوين اندوا
 ا ب 1 ا

 30: 1 ا ا -- يطا تتتعوس ناب ب اما جاد
 م تاق هبلوت ةدايز عمد ىيوالا

 3 تن ايفللل ياسلا ود رب لعامداع باقل بلا

 ”افاضمنيتيرعلا,ناييشتو نيو وخلا انيس مقترقر ٌهريشَهر
 ارلإو وضلامأو يرسل يراسل و ب ددلألاو ةلرشلاوةلهاملاو ٠

 . اًقوطلَو امصلاوناحضمالا لاسم ةينومام اول بخلاف ة بربتملاو
 . وبزٌوينبعسيو هيزةرمتخو ةينبردعلاو ةبمسملاو

 1 اه انوولو ونوه ةضانلا اهتمد ةاضقلا ء) بو ىنع هعداوضر

 آ اك سعاد ماو ناتفبو ةحوز فو يرمشلا ةببرايرولامسسو
 وراني ددكتحال مدل ابد هيب امسناهبف :ةلوتلاو بال لداتخا

 0 ماانهنمو ٍةيباكرلابو :ةيكاشلابوؤبب مم اا

 (ًملصا بالو !دوبال تاوخإ امو الت اوحا ع بدرأو تايوتا

 وةاياعملاو اهركذ ايرون افولا اهحمو ردع 2 ل عت و ها

 0 2 كلا ادبسنو ةيككأل افعال كافل ةينل ماو اهتسر

 1 ....ةضالا جالا ماتضاودتو اد جيك رتل

 "د



 .انزسمو ٌةدحو 25 .الاو زلاضرعدئابلاو :بلكايلادثع عي
 "يلع وشالارانحالا* لون وساا وشل وسوسن اللو ا
 كرد زكا وهو وسلك حبستنو او انا مإلل قونحاللىتسالو ابا
 0 اك خو سيوان ىحسعلوسم اووْساةونحا بالل هوحالا
 دلو علا فد اي مات سالو

 ون رقع نيل اون ميو ملا نمإع
 راكتالاب ةبلكالا جصيض تدب 0 انتشاو, اد

 - الل تخالا بببصت اجيرلع مسخ و م 5
 وذل نبحبر ادنينتا علب تألاو ةعمسلا# فنق َصالاو
 ٍدِبلعو لنوم ل خعل داتا مالا تخالل يت الو وحاد يعل هلمسم امهدبوفملا تنبلل او رنع مقدرا ماللو و ئوؤحأ

 ٠ نوب اا نا داب تابقلالا ملون ورفلارثكادق
 4 ب 1 الاد بسلا هد اودداو يعش ا
 010 ا تآآَذ ىف بسنلا هباشنم
 4 نالت همالمجالا نيووت انبةعراايتال لاي
 :  لككرلوس رح الاى يلج ملك د اهيد سوص الا لاخ ايهم
 صا اقص عولا ب عنزت فد للا * نينبالا نملك نب امهم

 تالا وود روس
 - تادئروصحالال نب امهم لكنالادرمبنل لوصفلا توا م ساوجر ما جمل لقت هديا اا نبلق بعد هل اوبل قماب' |ىطن |هعربزم اولواهرلواف سكولابوا
 00 ا 33

*« 



 لكون الاحيز 12ش 8

 0 ارو فسوبونا اهل اسئل ل ءاسمل وشو الام ١

 قطا دس دك سلس ب

 يثزرود ءول اول لبحز كلذ نك صخل ع ءد اككقربتل هو زافلالاف

 1 | اهنن سوصو كيما اباد كولب نوف معلا و دلال

 او احل .ووببر

 "ونت اضم ارسمي نبالائ ب !ىنعبالا بات امولئ بالا نبال بالا

 مد تكنو د ميخازبالل !اماندمعو هبخاون اوهىذلا لاحول

 قلو نا ىلبحم اا اول ىنال تلاغفالامنومسسَقِب اموق تار ا حكد

 الا ققررل أزد ى بألا ةبحوز باف تثرو نإ !تولون اوتو , اا ركذ ص

 ناو ترووثذرو اوكدمتدلون تلاقولذ تنبو ناوماو جو دن وش 1

 ظ طول هناا وزو تبل اتم هتر اليت اقرلو_ عاما
 هئنروص حرئلكن ارحاو لاما كلتا | ناجيوز دكر رسو نلصاتنم ا

 ظ انروونئدو لج كلذ قمورخاق يارب | كيفن هب اتندوناوبا كيو عع

 لع ني رع داره عمو وع تنت هنن وص ئيفصنالام 10-6

 لصح وحاورعد 00 |تترو ةاوماكلذ ترب هر
 نوحاةعدرا اوكا موحي دو لكلام مل ]وما ىنصناهيل سرر. هو احم

 هور ا عالما واسوا هدب ين 80

 ١ باند اق نامه مد الو ناره مدون اهبأصا ل والان اما 300

ا تام هرم ىثالث عب خللوؤسُخ تلاّنللو هجناممت تب ِ /ةرم/
 وهم اممىسىئانل

 يخلو طنا ارا زاهي هتماملصاق 0

 اصالقنم تاما ف شك نور اع سسأ| قابلاو تساهل راسم ل
 تبقلو م/ اوما هضم وويل اهل راسم هناا سمات هكا

 اههياعنا عجم تكد ة ةارملا نالت ايقلملا ينككذيلا ترش ااىكنافدلاب <“ 0 م
 7 ا . تخبكإ 0 لسكرو ع سمع < :

0 0 

11“ 



 مثوحا الوبو*هرعب ,زيلعدو العب ةكراوو كاقف مهن 272
 6 ٌهٌفصن لاما ةمسثوماحل ء 00 .

2002 
 ا اهملانوبرلا لكل

5 1501000 
 ١ «ةييسرارفلاهجوزت ؛ ءانلا لعوص 20

 . ةكاباوخ هر با لكم
 - ا ف : «ىهزقفم كل رالد 7 !

 ءاوفلو كاوحاد تن ئثرب اال اقف هتومو |ىضب
 ضيرلااوخا+ا و0 سيلا خاجع اك
 ١ ط ند د و 0 د
 ؟(يخاو كلآخ عبو لا يوز كربلا 0 ايداماك
 ءاقنبو ميبال هتشاو ١ ميرلاءا م 00

 نب

 لصافلك ضرما اجمد
 0 2 اذه 2 ببال
 كتذربعوردداقالاْ ت ابو دلو باسل ؤمدبلا اى امداباص
 ٍئعهفل دلل 6< < حد اثددرل اهرفطتب بجتونلا جتاانباتكب ميلوت
 كوالا رشا وهف هداربا تدراامرخا انهو كد ؤفريثلبتك

 |نموب ساق "و يمصسورسنرلا ههجول اصئاجس) لعح
 قيملسلا حطم يادوب عفا الساوبجيلا
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 000 ١
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 ١ ١ كلها /زر :*- نرد تعا ب طعن ل ار دكا
 و ا ع

 ا ل 0#

 برب هيب نقال هدب
 ؟يكللاو رار 1 زيوت رو مغك

 ١ راد نب لني تاع ا همي ء وييبرصاا

 ظ دارك يكيالا عرمرلا) 0108 نّولا د در ول(

 0 بوند( 0 1: / ايه دا ع وبسم
 ظ ا /سح رفا يق بدلا ميسو رردل بع كيم يعيش ا

 5 ل ا 04 رميا زلالا - 00 ىلا 3ث

 95 0 بد ونورا« دونم

 0 ف ئهتن الع تناله قناعات لق تل ت7
 رسم زرعنا رتل نجت / ورمل كتمان

 رف لى فاو تنك مساس اتي

 راسا 1 0 2و
 ف

 7 و ٍزعت لهب ع ل

 هع
 77 22 2س 001

 وعل روور
0200 

 صك 71 ل 53 ١ : ا و رم 342 <

 ع 0 0 مغر وني أ
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 ظ ١ نقرا فا هنا زكر سل م ١



 ىف يراعتولا 0 47 تر / ظ

 سا لعا نو ا .َ : د لا ظ

 0 ْ يستر نو ععيظللا دي "ندي رب اولا 5 ١

 2 "ا - هك 1 5 1 هبي و ع هد 0 1 6-0 -- ك5 2ص

 : 7-2 9 2ظغإصإظضظإصإ9 0 د0 : 0 هي ا ا ١
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